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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2543
-------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงวาง
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาและค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543"
ข้ อ 2. ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั งคั บ สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและ
ผู้ลงทะเบียนโดยไม่ขอรับปริญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบคั ด เลื อ กและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2530
3.2 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบคั ด เลื อ กและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท พ.ศ. 2530
3.3 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบคั ด เลื อ กและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2533
3.5 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบคั ด เลื อ กและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534
3.6 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รสอบคั ด เลื อ กและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
3.7 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2538
3.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอกภาคพิเศษ
พ.ศ.2540
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของสภามหาวิทยาลัย คำสั่งและประกาศอื่นส่วนใดที่พ้องหรือขัดแย้งกับ
ส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดี
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
(Application fee)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(Tuition fee)

หมายถึง ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ต่ า งๆ ที่ เรี ย ก เก็ บ ใน ก า ร ส มั ค ร
การสอบหรือการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประกอบด้วย ค่าบำรุง
มหาวิทยาลัย และค่าหน่วยกิตรวมเป็น
เหมาจ่ายที่นักศึกษาจะต้องชำระเป็นราย
ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับ
(Overseas fee)
บัณฑิตศึกษาทีม่ ีสญ
ั ชาติอื่นที่มิใช่
สัญชาติไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ
จากที่ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลไทย
และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่
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. ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เสนอหลักการในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใน
ข้อ 5 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามหลักการที่ได้
รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สรุปให้สภามหาวิทยาลัยทราบและทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 7. นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาตามความร่วมมือจาก
องค์กร อื่นๆ ที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้ได้รับการลดหย่อน
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
ข้อ 8. นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน
อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้เสียค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร
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ข้อ 9. อัตราค่าธรรมเนียมของผู้ที่ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริญญา ให้อธิการบดีหรือที่ประชุม
คณบดีเป็นผู้กำหนด
ข้อ 10. อัตราค่าธรรมเนียมตามทีก่ ำหนดในข้อ 6 ให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสม
อย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการตามข้อ 6
ข้อ 11. สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2543 ให้ใช้ระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องไปจนกว่าจะ
สำเร็จการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาดังกล่าวถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และเมื่อกลับเข้าศึกษาด้วยกรณีใดก็
ตาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ให้บังคับใช้ตามระเบียบนี้
ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย และ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกประกาศ กำหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2543
(ลงชื่อ) พลตำรวจเอกเภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1162/2564)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
-------------------------------------เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาระดับบั ณ ฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์เป็นไปอย่ างมีป ระสิท ธิภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตรงตามสภาพความเป็นจริงของการจัดการเรียนการสอน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ
ข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564
เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 และมติ ส ภามหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น ในการประชุ ม ครั้งที่ 3/2564 เมื่ อ วั น ที่
3 มี น าคม 2564 จึ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประกาศมหาวิท ยาลั ย ขอนแก่น (ฉบั บ ที่ 2669/2561) เรื่อ ง ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ขอแก้ไขข้อความในประกาศ ในข้อ 5 ดังข้อความ ต่อไปนี้
“ ข้อ 5 การจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามประกาศนี้ แบ่งออกเป็น 17 กลุ่ม ดังนี้
(3) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์
(ปรีคลินิกและคลินิก ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) )
สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึ กษาไทย) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (นักศึกษาไทย) สาขาวิชาของคณะ
เภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ สาขาวิชาเภสัช
กรรมและระบบสุขภาพ) สาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
(17) กลุ่ม 17 ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา
คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
2. ปรับปรุงบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2669/2561) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
บัญ ชีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรระดั บบัณ ฑิตศึกษาในระบบปกติให้สมบูรณ์ ตามการแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
นอกจากการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่
2669/2561) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ทุกประการ
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1162/2564)
บัญชีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา (บาท)

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
กลุ่มที่ 7
กลุ่มที่ 8
กลุ่มที่ 9
กลุ่มที่ 10
กลุ่มที่ 11
กลุ่มที่ 12
กลุ่มที่ 13
กลุ่มที่ 14
กลุ่มที่ 15
กลุ่มที่ 16
กลุ่มที่ 17
2.
3.
4.

ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่
ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
19,000
25,000
40,000
60,000
21,000
30,000
21,000
30,000
25,000
30,000
25,000
30,000
25,000
30,000
30,000
40,000
25,000
30,000
35,000
45,000
25,000
30,000
45,000
55,000
30,000
55,000
25,000
30,000
50,000
65,000
25,000
30,000
50,000
75,000
30,000
37,500
30,000
37,500
30,000
37,500
50,000
65,000
30,000
50,000
50,000
65,000
30,000
50,000
50,000
80,000
35,000
45,000
35,000
45,000
50,000
80,000
60,000
100,000
125,000
62,500
-

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
(สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย)

5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง (บาท)
การสอบ/ระดับการศึกษา
5.1 การสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต
5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
5.4 การสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาชาวไทย
นักศึกษาต่างชาติ
300
900
500

1,500

500
1,500

1,500
3,000

บัญชีที่ 2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสำหรับนักศึกษาชาวไทย
1.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ 700 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
2.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ 1,200 บาท
บัญชีที่ 3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บาท)
รายการ
จำนวนเงิน
1. ค่าปรับลงทะเบียนช้า
50
วันละ แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
2. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 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. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ ครัง้ ละ
50
10. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ
200
11. ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรียน รายการละ
30
12. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ทปี่ ระสงค์เข้ารับ
2,000
พระราชทานปริญญาบัตร
13. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ทไี่ ม่ประสงค์เข้ารับ
1,000
พระราชทานปริญญาบัตร
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บัญชีที่ 4 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในระบบปกติ สำหรับหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
(กรณีนักศึกษาต่างชาติที่จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ)
-------------------------------------ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติตาม
ลักษณะการจัดหลักสูตรต่าง ๆ หากเป็นการจ่ายโดยการโอนเงินเป็นเงิ นตราต่างประเทศ ให้สั่งจ่ายเป็นเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏข้างล่าง
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ 40 USD
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ต่อภาคการเรียน (USD)
ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่
กลุ่มสาขาวิชา
ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
กลุ่มที่ 1
640
840
1,340
2,000
กลุ่มที่ 2
700
1,000
700
1,000
กลุ่มที่ 3
840
1,000
840
1,000
กลุ่มที่ 4
840
1,000
1,000
1,340
กลุ่มที่ 5
840
1,000
1,170
1,500
กลุ่มที่ 6
840
1,000
1,500
1,840
กลุ่มที่ 7
1,000
1,840
กลุ่มที่ 8
840
1,000
1,670
2,170
กลุ่มที่ 9
840
1,000
1,670
2,500
กลุ่มที่ 10
1,000
1,250
1,000
1,250
กลุ่มที่ 11
1,000
1,250
1,670
2,170
กลุ่มที่ 12
1,000
1,670
1,670
2,170
กลุ่มที่ 13
1,000
1,670
1,670
2,670
กลุ่มที่ 14
1,170
1,500
1,170
1,500
กลุ่มที่ 15
1,670
2,670
2,000
3,340
กลุ่มที่ 16
4,170
กลุ่มที่ 17
2,085
-

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมของหลักสูตร
4. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ

ภาคการศึกษาละ 500 USD

5. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 85 USD
(สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย)
6. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง (USD)

การสอบ/ระดับการศึกษา
6.1 การสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต
6.2 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ สำหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
6.3 การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
6.4 การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

ลักษณะการจัดหลักสูตร
นานาชาติ และ
ภาคปกติ
ภาษาอังกฤษ
10
30
15

45

15
30

45
90
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2669/2561)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561
-------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สร้ างองค์ความรู้
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ ยนแปลง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จึงได้ปรับปรุงค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลัยขอนแก่น 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 ใ ห้ ใ ช้ บั งคั บ สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในระบบปกติ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 891/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561
ประกาศฉบับใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายความว่า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ระบบปกติ”
หมายความว่า
ระบบการจัดการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในวันและ
เวลาราชการเป็นหลักและเป็นแบบเต็มเวลา
“หลักสูตรปกติ” หมายความว่า หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการสอน
“หลักสูตรนานาชาติ” หมายความว่า หลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระเน้นความเป็น
สากล มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียน
การสอน
“หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ” หมายความว่า หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร
“ภาคการศึ ก ษาพิ เศษ” หมายความว่ า ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ นในหลั ก สู ต รเดิ ม และภาค
การศึกษาที่ไม่ได้เป็นภาคการศึกษาปกติ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติที่ศึกษาในหลักสูตรของ
กลุ่มสาขาวิชาทั้ง 16 กลุ่ม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษาต่างชาติ” หมายความว่า นักศึกษาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

“ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ 5

การจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามประกาศนี้ แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม
และการออกแบบ สาขาวิชาดุ ริยางคศิ ลป์ สาขาวิชาทั ศ นศิ ล ป์) สาขาวิชาการจั ดการทรัพ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและ
นวัต กรรม สาขาวิชาการจั ดการการพั ฒ นาชนบท สาขาวิ ชาของคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ (ยกเว้ น
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ) สาขาวิชา
ของคณะเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบำบัด)
(2) กลุ่ มที่ 2 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิ ทยาศาสตร์ป ระยุ กต์ และวิ ศ วกรรมศาสตร์
(วิทยาเขตหนองคาย) (สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์)
(3) กลุ่ ม ที่ 3 ประกอบด้ ว ย สาขาวิ ช าของคณะวิ ท ยาศาสตร์ (ยกเว้ น สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์
(ปรีคลินิกและคลินิก) สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาไทย) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (นักศึกษาไทย)
สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาการคุ้มครองผู้ บริโภคและการจัดการด้าน
สุขภาพ สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ) สาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬา
(4) กลุ่มที่ 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 (นักศึกษาต่างชาติ)
(7) กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
(8) กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์
(วิทยาลัยนานาชาติ)
(9) กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาของคณะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิ ช าของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ (วิ ท ยาเขตหนองคาย) สาขาวิช าของคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาต่ างประเทศ) สาขาวิ ชาของคณะศึ ก ษาศาสตร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) สาขาวิชา
ของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
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(10) กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาของคณะเภสั ช
ศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์)
(11) กลุ่มที่ 11 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม)
(12) กลุ่มที่ 12 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
(13) กลุ่ ม ที่ 13 ประกอบด้ วย สาขาวิ ชาของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ (ไม่ มี ค ลิ นิ ก ) และ
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทุกสาขาวิชา
(14) กลุ่ ม ที่ 14 ประกอบด้ ว ย สาขาวิ ช าของคณะเทคนิ ค การแพทย์ (นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ )
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (นักศึกษาต่างชาติ)
(15) กลุ่มที่ 15 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก)
(16) กลุ่ ม ที่ 16 ประกอบด้ ว ย สาขาวิ ช าของวิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น (หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 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 ให้จ่ายตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนตามระดับการศึกษาและลักษณะการ
จัดหลักสูตร โดยถือ 9 หน่วยกิตเป็นฐานและการลงทะเบียนต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต เศษของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่คำนวณได้ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม
ข้อ 9 สำหรับนักศึกษาต่างชาติให้ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งนักศึกษา
สามารถขอลดหย่อนได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
ข้อ 10 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาที่ชำระแล้ว
จะขอรับคืนไม่ได้
ข้อ 12 นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มีสิทธิได้รับบริการ ต่าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นบริการที่มีลักษณะเฉพาะที่ได้มี
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ต่างหาก
(1) ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(2) ค่าธรรมเนียมหอสมุดหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ให้บริการห้องสมุด
(3) ค่าธรรมเนียมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาแรกเข้า
ข้อ 13 นักศึกษาและบุคคลตามข้อ 5 มีสิทธิได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมหอสมุดหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ให้บริการห้องสมุด
(2) ค่าธรรมเนียมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 14 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและ
คำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ 15 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้จ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามอัตราที่เรียกเก็บขณะที่นักศึกษาผู้ นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปจนกว่า
จะสำเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) สมหมาย ปรีเปรม
(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม)
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษา 2565

187
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม

คู่มือนักศึกษา 2565

188
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม
บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2669/2561)
บัญชีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา (บาท)

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
กลุ่มที่ 7
กลุ่มที่ 8
กลุ่มที่ 9
กลุ่มที่ 10
กลุ่มที่ 11
กลุ่มที่ 12
กลุ่มที่ 13
กลุ่มที่ 14
กลุ่มที่ 15
กลุ่มที่ 16
2.
3.
4.

ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่
ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
19,000
25,000
40,000
60,000
21,000
30,000
21,000
30,000
25,000
30,000
25,000
30,000
25,000
30,000
30,000
40,000
25,000
30,000
35,000
45,000
25,000
30,000
45,000
55,000
30,000
55,000
25,000
30,000
50,000
65,000
25,000
30,000
50,000
75,000
30,000
37,500
30,000
37,500
30,000
37,500
50,000
65,000
30,000
50,000
50,000
65,000
30,000
50,000
50,000
80,000
35,000
45,000
35,000
45,000
50,000
80,000
60,000
100,000
125,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
(สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย)

5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง (บาท)
การสอบ/ระดับการศึกษา
5.1 การสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต
5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์
สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
5.4 การสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาชาวไทย
นักศึกษาต่างชาติ
300
900
500

1,500

500
1,500

1,500
3,000

บัญชีที่ 2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
3. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสำหรับนักศึกษาชาวไทย
1.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ 700 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
4.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ 1,200 บาท
บัญชีที่ 3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บาท)
รายการ
1. ค่าปรับลงทะเบียนช้า
วันละ แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
2. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรละ
3. ค่าใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ
4. ค่าใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ
5. ค่าใบรับรองเป็นนักศึกษา ฉบับละ
6. ค่าใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
7. ค่าใบแปลปริญญาบัตร ฉบับละ
8. ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ
9. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ ครัง้ ละ
10. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ
11. ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรียน รายการละ
12. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ทปี่ ระสงค์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
13. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ทไี่ ม่ประสงค์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

จำนวนเงิน
50
100
50
50
50
50
100
400
50
200
30
2,000
1,000
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บัญชีที่ 4 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในระบบปกติ สำหรับหลักสูตรทีจ่ ัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
(กรณีนักศึกษาต่างชาติที่จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ)
-------------------------------------ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติตาม
ลักษณะการจัดหลักสูตรต่าง ๆ หากเป็นการจ่ายโดยการโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้สั่งจ่ายเป็นเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏข้างล่าง
3. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
3.1 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ 40 USD
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ต่อภาคการเรียน (USD)
ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่
กลุ่มสาขาวิชา
ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
กลุ่มที่ 1
640
840
1,340
2,000
กลุ่มที่ 2
700
1,000
700
1,000
กลุ่มที่ 3
840
1,000
840
1,000
กลุ่มที่ 4
840
1,000
1,000
1,340
กลุ่มที่ 5
840
1,000
1,170
1,500
กลุ่มที่ 6
840
1,000
1,500
1,840
กลุ่มที่ 7
1,000
1,840
กลุ่มที่ 8
840
1,000
1,670
2,170
กลุ่มที่ 9
840
1,000
1,670
2,500
กลุ่มที่ 10
1,000
1,250
1,000
1,250
กลุ่มที่ 11
1,000
1,250
1,670
2,170
กลุ่มที่ 12
1,000
1,670
1,670
2,170
กลุ่มที่ 13
1,000
1,670
1,670
2,670
กลุ่มที่ 14
1,170
1,500
1,170
1,500
กลุ่มที่ 15
1,670
2,670
2,000
3,340
กลุ่มที่ 16
4,170

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมของหลักสูตร
4. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ

ภาคการศึกษาละ 500 USD

5. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 85 USD
(สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย)
6. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง (USD)

การสอบ/ระดับการศึกษา
6.1 การสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต
6.2 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ สำหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
6.3 การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
6.4 การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

ลักษณะการจัดหลักสูตร
นานาชาติ และ
ภาคปกติ
ภาษาอังกฤษ
10
30
15

45

15
30

45
90
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2562)
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและ
สถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------------------เพื่ อให้ มี วิธีป ฏิ บั ติ ที่ ชัด เจนเกี่ ย วกับ การเก็ บ เงิน ค่ าธรรมเนี ย มการศึก ษาของภาคแรกที่ เข้าศึ ก ษาและ
สถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 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 เมื่อวั นที่
6 มี น าคม 2562 จึงออกประกาศ เรื่อง การเรีย กเก็บ เงิน ค่าธรรมเนีย มการศึ กษาของภาคแรกที่ เข้าศึ กษาและ
สถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 899/2562) เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 755/2548) เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของภาคแรกที่เข้าศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ 5 ผู้มี สิ ท ธิ์ เข้าศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จะมี ส ถานภาพเป็ น นั ก ศึก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 4 ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 6 ให้คณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้ เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจในการออก
ประกาศหรือกำหนดวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้ อ 7 ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาการตี ค วามเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย
คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ) ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
-------------------------เพื่ อ ให้ ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ าธรรมเนี ย มอื่ น ๆ สำหรับ หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจั ดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2561 และข้อ 14 ของข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่าด้ ว ย การงบประมาณ การเงิน การพั ส ดุ ทรัพ ย์สิ น และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2561 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ”
ข้ อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ งแต่ ภ าค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบั บที่ 1802/2552) เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึก ษา
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ประกาศฉบับใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มฐี านะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ที่รับผิดชอบ
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ
วิทยาลัย ที่รับผิดชอบการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ
“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือ
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ ี ฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ที่รับผิดชอบการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
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“หลักสูตรโครงการพิเศษ”

หมายความว่า หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้จดั การในลักษณะ
โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
พ.ศ.2561
“คณะกรรมการอำนวยการ”
หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
พ.ศ.2561
“นักศึกษากลุ่มที่ 1”
หมายความว่า นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“นักศึกษากลุ่มที่ 2”
หมายความว่า นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ข้อ 5 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษแต่ละ
หลั ก สู ต ร ให้ อ ธิ ก ารบดี อ อกเป็ น ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ตามคำแนะนำของคณบดี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการอำนวยการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราหรือวงเงินที่กำหนดไว้ในบั ญชีแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ 6 ค่าธรรมเนี ยมอื่น ที่ไม่ ได้ก ำหนดไว้ในบัญ ชีแนบท้า ยประกาศนี้ ให้ เป็ น ไปตามที่ กำหนดไว้ใน
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระแล้วตามอัตราการเรียกเก็บที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ จะขอรับ
คืนไม่ได้
ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำ
วินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วัน ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561)
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก และค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กำหนดดังนี้
อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
ระดับ
ระดับ
รายการค่าธรรมเนียม
ปริญญาตรี

1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ
1.2 ค่าสมัครและสอบคัดเลือก
1.3 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา

200
500
2,000

200
500
3,000

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา กำหนดดังนี้
กลุ่มนักศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน (บาท)
ปริญญาตรี

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2

30,000
50,000

ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

40,000
60,000

ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

70,000
90,000

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาพิเศษ ให้จัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับ
ภาคการศึกษาปกติ
4. ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
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. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
โดยไม่ขอรับปริญญา ให้เรียกเก็บเป็นค่าหน่วยกิต โดยให้คำนวณอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนหนึ่ง
หน่วยกิต เท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามตารางในข้อ 2 หารด้วย 9 ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้
ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้องสมุด บริการคอมพิวเตอร์ และบริการกีฬาด้วย
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7. ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

รายการค่าธรรมเนียม
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

อัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน
(บาท)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1202/2563)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
--------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 14 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559
ประกอบกั บ มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้งที่ 6 เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2563 มติ ที่ ป ระชุ ม
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลั ยขอนแก่น (ฉบับที่ 1202/2563) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้อ อกตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น ว่า ด้ ว ย การจัด การศึก ษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้คิดตาม
จำนวนหน่วยกิต ดังนี้
3.1 หลักสูตรปกติ
3.1.1 หลักสูตรแบบรายวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน 5,000 บาท
3.1.2 หลักสูตรแบบชุดวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน 15,000 บาท
3.2 หลักสูตรฝึกอบรม
3.2.1 หลักสูตรนานาชาติ หน่วยกิตละไม่เกิน 20,000 บาท
3.2.2 หลักสูตรแบบรายวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน 10,000 บาท
3.2.3 หลักสูตรแบบชุดวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน 15,000 บาท
3.3 กรณีที่มีความจำเป็นต้องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราแตกต่างจากที่กำหนดให้ส่วน
งานขออนุมัติต่ออธิการบดี
ข้อ 4 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการจัดการศึกษาแบบรายวิชา ชุดวิชา หรือการฝึกอบรมของ
ส่วนงานให้ออกเป็นประกาศของส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ
ข้อ 5 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นผูด้ ำเนินการจัดทำรายละเอียดจำนวนเงินที่จะจ่ายให้ตาม
หลักเกณฑ์ และให้กองคลังเป็นผูด้ ำเนินการโอนเงินให้ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนรายวิชา ชุดวิชา หรือการ
ฝึกอบรม
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมอื่นทีไ่ ม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบและประกาศ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 7 ส่วนงานที่จัดการศึกษาอาจพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตรฝึกอบรมก็ได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
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ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และการ
วินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ) ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
( รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยการศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1282/2562)
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ ข้อ 14
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559
ประกอบกั บมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 21
มกราคม 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่
4/2562 เมื่ อวั นที่ 27 มี นาคม 2562 จึ งออกประกาศเกี่ ยวกั บการเก็ บค่ าธรรมเนี ยมการวิ จั ยตามหลั กสู ตร ระดั บ
บัณฑิตศึกษา เพือ่ เป็นแนวปฏิบัติในการเก็บค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ไว้ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 1282/2562) เรื่ อ ง การเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั งคั บ สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในระบบปกติ ที่ เข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศใดหรือแนวปฏิบัติอันใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ขอ้ ความในประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี ”
หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 5 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยให้เรียกเก็บได้ในอัตราภาคการศึกษาละไม่เกิน 80,000 บาท
ข้อ 6 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยตามข้อ 5 ให้คณบดีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะเป็นผู้กำหนดโดยจัดทำเป็นประกาศของคณะ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะอาจพิจารณา
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัยตามวรรคแรกเป็นการเฉพาะรายได้
ข้ อ 7 คณะใดที่ ได้ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการวิ จั ย ไปก่ อ นประกาศนี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ถื อ ว่ า การเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยนั้นมีผลสมบูรณ์
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
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
-------------------------------------เพือ่ ให้การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การศึก ษา และการเที ยบโอนหน่วยกิ ตของนักศึ กษาระดับ บัณ ฑิ ตศึก ษา มหาวิท ยาลั ยขอนแก่น เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ ข้อ
14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ
พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่ อวันที่ 27 มีนาคม 2562 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมในการคืน
สถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการเทียบโอน หน่วยกิตของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 1283/2562) เรื่ อ ง การเก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการคื น สถานภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและการเที ย บโอน
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 ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเมื่ อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
“ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเมื่อนักศึกษา
ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา หรือสาขาวิชา หรือแผนการศึกษา หรือระบบการศึกษา รวมทั้งการ
เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาอันเกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น
“ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต ” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับ นักศึกษาใหม่ที่
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

ลักษณะการจัดหลักสูตร
ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1
สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก
สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1
สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2

ภาคปกติ

โครงการพิเศษ

นานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษา
เป็นภาษาอังกฤษ

500
400

1,500
1,250

2,950
2,400

1,500
1,250

3,500
3,000

4,500
3,650
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นักศึกษากลุ่มที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิ ค การแพทย์
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และ
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชานี้
นักศึกษากลุ่มที่ 2 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาการ
จัดการการพัฒ นาชนบทมหาบัณฑิต และสาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา) คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขต
หนองคาย) คณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย) และคณะอื่นๆ
ในสาขาวิชานี้
ข้อ 6. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ) ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 834/2549)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู”
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ฉบับที่
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเวียน เมื่อวันที 25 พฤษภาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 โดยวิธีเวียนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่ า ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 834/2549) เรื่อ ง ค่าธรรมเนี ย ม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเคมี
สำหรับครู” ปีการศึกษา 2549
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
3.2 ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาอื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนี ยมอื่นที่ ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ เป็ นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบี ยบ หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่

6 กรกฎาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 964/ 2548)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น “หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศั ยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ว่าด้ว ย การจัด การ
หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ พ.ศ.2548 และข้ อ 5 แห่ งประกาศมหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 639/2548) เรื่ อ ง
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 964/2548) เรื่อง ค่ าธรรมเนีย ม
การศึ กษาสำหรับ หลั ก สู ตรโครงการพิ เศษ คณะวิ ท ยาศาสตร์ หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์”
ข้อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ าศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ งแต่ ภ าค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
38,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 19,000 บาท
3.2 กรณี ที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต
ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู้
2,000 บาท
4.2 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท
4.3 การสอบวิทยานิพนธ์
5,000 บาท
ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึก ษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
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ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญ
ั หาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผูว้ ินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 215/2550)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู”
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู” เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อ มหาวิทยาลัย
อาศัย อำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ว่าด้ วยการจั ดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น (ฉบับ ที่ 639/2548) เรื่อ ง
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อำนวยการหลักสูตร โครงการพิเศษ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 215/2550) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับ หลักสู ตรโครงการพิ เศษ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น “หลัก สูต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู”
ข้อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ งแต่ ปี
การศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชุดวิชาละ 35,000 บาท และสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ครบ 3 ชุดวิชา แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในอัตราครึ่งหนึ่ง
3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 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
ข้อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบั บที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ หลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัตริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 27/2553)
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
-------------------------เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 ประกอบด้วย
ข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 และมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมื่อ วัน ที่ 16 มิถุนายน 2553 จึงออก
ประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
2. ยกเลิกประกาศคณะวิทยาศาสตร์(ฉบับที่ 11/2550) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ให้ใช้ประกาศ
ฉบับนี้แทน
3. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ให้เรียกเก็บดังนี้
3.1 ขั้นปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
3.2 ขั้นปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
4. ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลและความจำเป็ น คณบดี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ
อาจพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัยตามข้อ 3 ให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลได้
5. กรณี ที่ ค ณะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการวิ จั ย ไปก่ อ นประกาศนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า การเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยนั้นมีผลสมบูรณ์
6. กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้คำวินิจฉัย
ของคณบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2553
(ลงชื่อ) เกียรติ แสงอรุณ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 9/2549
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่างสถาบัน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------ด้วยเห็นสมควรให้กำหนดอัตราค่า ธรรมเนียมการทำวิทยานิ พนธ์ หรือวิจัยร่วม สำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่างสถาบัน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรียกเก็บจากนักศึกษาต่างสถาบัน
เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้ น เพื่อให้การ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมีความเหมาะสม
ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตราข้อ 27 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541.จึงออก
ประกาศดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับ นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา ของนักศึกษาต่างสถาบันที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้นักศึกษาต่างสถาบันที่มาทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได้ ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชำระค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมฯ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาต่างสถาบัน ครบระยะเวลาการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรแล้ว และเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนไม่เกิน 3 หน่วยกิต ณ สถาบันที่นักศึกษาสังกัด ให้ชำระ
ค่าธรรมเนี ยมการทำวิท ยานิ พ นธ์ หรือ วิจัย ร่วม เพี ยงครึ่งหนึ่ งของอั ต ราค่ าธรรมเนี ยม ที่ นั กศึ กษาต้ องชำระ
ตามปกติ
ข้อ 4 นอกเหนือจาก ข้อ 3 ให้เป็นไปตามประกาศใน ข้อ 2 ทุกประการ
ข้อ 5 ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ โดยการวินิจฉัยหรือสั่ งการของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ้นสุด
ประกาศ

ณ

วันที่

1

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) ละออศรี เสนาะเมือง
(ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2549)
ประเภท
กลุ่มปฏิบตั ิการ

กลุ่มบรรยาย

สาขาวิชา
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์
จุลชีววิทยา ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ

ระดับการศึกษา

ภาคการศึกษาละ (บาท)

ปริญญาโท

10,000

ปริญญาเอก

15,000

ปริญญาโท

5000

ปริญญาเอก

10,000
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 12/2549)
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนี ยม
การวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ใน
การประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย
ตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2/2545) ลงวันที่ 24 มกราคม 2545 เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับปริญญาเอก และประกาศคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 15/2548) ลงวันที่
29 มิถุนายน 2548 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการศึกษาการวิจัยหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา
ข้อ 4. การเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการวิจั ย ให้ เรี ยกเก็ บ เท่ าค่ าใช้ จ่ ายจริงในการทำวิจั ย โดยให้ ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยในอัตราภาค
การศึกษาละไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เรียกเก็บในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ์
ในกรณี ที่ มี เหตุผ ลและความจำเป็ น คณบดี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ อาจ
พิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิจัยเป็นการเฉพาะรายได้
ข้อ 5. ให้คณบดีรักษาการตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์
(รองศาสตราจารย์อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1143/2554)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร”
………………………………………………..
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของภาควิชา
ส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเ ศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ คราว
ประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่ อวัน ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 และโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลั กสู ตรโครงการพิ เศษ โดยวิธีเวียน คราวประชุ ม ครั้งที่ 1/2554 เมื่ อวัน ที่ 26 พฤษภาคม 2554 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 1143/2554) เรื่อ ง ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึ ก ษาสำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ ภาควิช าส่ งเสริ ม การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ” “วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 195/2539) เรื่ อ ง ค่ า ตอบแทนคณาจารย์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
ส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์” “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร”
ที่จัดการในหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด ดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
35,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
17,500 บาท
4.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลั กสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
4.3 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อครั้ง
รายการค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
4.3.1 การสอบประมวลความรู้
1,000.4.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ
2,000.4.3.3 การสอบการวิทยานิพนธ์
3,000.-
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ข้ อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1573/2562)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
………………………………………………..
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และข้อ 14
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.
2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2562 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 1573/2562) เรื่อ ง ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึ กษาสำหรับ หลั ก สู ตรโครงการพิ เศษ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ห ลั ก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด ดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
47,500 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ
23,750 บาท
3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ
3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์
5,000 บาท
ข้ อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 และระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 5 ให้ อธิก ารบดี เป็ นผู้ รักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่ มี ปั ญ หาในการตีค วาม หรือ การปฏิ บั ติต าม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 252/2552)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม”
………………………………………………..
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม”
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราว
ประชุมครั้งที่ 36-23/2551 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 252/2552) เรื่ อ ง ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึก ษาสำหรับ หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ ภาควิชาวิศ วกรรมสิ่งแวดล้ อ ม คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ” “หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
วิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ “หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม” ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด 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 หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่ง
ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้ อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิท ยาลัยขอนแก่น (ฉบั บที่ 639/2548) เรื่อ ง ค่าธรรมเนี ย มการศึกษาสำหรับ หลักสูต รโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1890/2553)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”

---------------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ คราว
ประชุมครั้งที่ 77-18 /2553 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ โดยวิธีเวียน คราวประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จึงออก
ประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1890/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 586/2551) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์”
ข้อ 3 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 4 อั ตราค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่ าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สำหรับ หลัก สูต รโครงการพิ เศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” ที่จัดการเป็นหลักสูตร
โครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
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
ภาคการศึกษาสุดท้ ายเพื่ อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่ วยกิต ที่ต้องลงทะเบียนอี กไม่เกิน 3
หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ข้ อ 5. ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2551)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนีย มการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลั กสู ต รโครงการพิ เศษ พ.ศ. 2548 และข้ อ 5 แห่ งประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 639/2548) เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูต รโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ คราว
ประชุมครั้งที่ 13-24/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2551) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
ข้อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ส ำหรับ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ งแต่ ภ าค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนละ 40,000 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 20,000 บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ
3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 2,000 บาท/ครั้ง
3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ 3,000 บาท/ครั้ง
3.3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ 5,000 บาท/ครั้ง
ข้ อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบั บที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2561)
เรือ่ ง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการวิจัย
-------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 51-16/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2560 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2561)
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาที่มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการวิจัย”
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ยกเลิก ประกาศอื่นใดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ งขัดหรือแย้งกับ ประกาศนี้ และให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายความว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณบดี ”
หมายความว่า คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั
5.1 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน 60,000 บาท
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ ไม่เกิน 80,000 บาท
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย
ให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยสามารถสะสมได้จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามความจำเป็น ดังต่อไป
6.1 ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้
6.1.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์และการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือจำเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจัย
6.1.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ
(1) การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
(2) การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัย ทั้งจากในและต่างประเทศ
(3) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
(4) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ

(5) การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฝ่ายไทย
และฝ่ายต่างประเทศ
(6) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
6.2 เบิกจ่ายเป็นค่าใช้สอย หรือเบิกตามระเบียบพัสดุ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณบดีอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.4 ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเดิมส่งมอบเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่ายตามการดำเนินการตามประกาศเดิมทั้งหมด
ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของ
คณบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
(ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3056/2561)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
-------------------------เพื่ อ ให้ ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ สำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เ ศษ
ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และ
ข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2561 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัยขอนแก่น (ฉบั บที่ 3056/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 224/2549) เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์”
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
(1) ระดับปริญญาโท
35,000 บาท
(2) ระดับปริญญาเอก
65,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ
(1) ระดับปริญญาโท
17,500 บาท
(2) ระดับปริญญาเอก
32,500 บาท
4.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึก ษาสุด ท้ายเพื่ อสำเร็จ การศึ กษา โดยเหลือ หน่ วยกิต ที่ต้ องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่ วยกิต ให้ จ่ าย
ในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง
5.1 การสอบประมวลความรู้
2,000 บาท
5.2 การสอบวัดคุณสมบัติ
3,000 บาท
5.3 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท
5.4 การสอบวิทยานิพนธ์
5.4.1 ระดับปริญญาโท
5,000 บาท
5.4.2 ระดับปริญญาเอก 6,000 บาท

ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ วินิจฉัย และคำ
วินิจฉัยถือเป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 7 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่
17 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 006 /2552)
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา/วิจัย
.........................................
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานจั ด การศึ ก ษาในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 27 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ. 2541 ประกอบกั บ ข้ อ 6 แห่ ง ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 เรื่อง การเก็บ ค่าธรรมเนียมการวิจัยตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็ นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 16/2551
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 จึงออกประกาศเกี่ยวกับ การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 006 /2552)
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน
ที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจัย
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้และให้ใช้ประกาศ ฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับทุนที่มี
การจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจัย
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
5.1 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
5.3 ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาลดหย่อนหรือ
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย
ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์และการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือจำเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจยั
6.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ

6.2.1 การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
6.2.2 การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัย ทั้งจากในและต่างประเทศ
6.2.3 การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
6.2.4 ค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ
6.2.5 การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ฝ่ายไทย และฝ่ายต่างประเทศ
6.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
ข้อ 7 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่

3

มีนาคม พ.ศ. 2552

( ลงชื่อ) ไพศาล สุวรรณน้อย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2549)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัย อำนาจตามความในข้อ 12 และข้ อ 14 แห่ งระเบียบมหาวิท ยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลัก สู ตรโครงการพิ เศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 639/2548) เรื่อ ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่ อวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2548 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภ าคการศึก ษา
ต้น ปีก ารศึก ษา 2549 เป็น ต้น ไป ยกเว้น นัก ศึก ษาหลัก สูต รพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพิเศษ ที่เป็นพันธสัญญาตกลงให้ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 775/2545) ลงวันที่
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา ที่จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 14,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตทีต่ ้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จา่ ยในอัตรา
กึ่งหนึง่ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู้
1,000 บาท
4.2 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์
2,500 บาท
4.3 การสอบวิทยานิพนธ์
3,500 บาท
ข้ อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบ
หรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 578/2552)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
-------------------------เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เอือ้ ต่อการบริหารและการจัดการหลักสูตร และบังเกิดผลดี
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบียบมหาวิท ยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลัก สู ตรโครงการพิ เศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 639/2548) เรื่อ ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 25451 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 จึงออกประกาศไว้
ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น (ฉบั บ ที่ 578/2552) เรื่อ ง ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึก ษาสำหรับ หลัก สูต รโครงการพิ เศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลัก สูต รปรัชญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต ส าขาวิชาการ
พยาบาล”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มี ผลบังคับใช้สำหรับนักศึ กษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
หลักสูตรโครงการพิเศษ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 อั ต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ สำหรับ หลั ก สู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพยาบาล ที่จดั การศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 60,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 30,000 บาท
3.1.3 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพือ่ สำเร็จการศึกษา และเหลือหน่วยกิตทีต่ ้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต
ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง
3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ
3,000 บาท
3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์
6,000 บาท
ข้ อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิท ยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ที่ 639/2548) เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 116/2548)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย
ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์
-------------------------โดยที่ เป็น การสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่ายเงิน ค่ าธรรมเนี ยมวิจั ย ตามหลัก สูตรระดั บ
ปริญ ญาเอก คณะแพทยศาสตร์ เพื่ อ ให้ การดำเนิ น การจั ด เก็บ และการใช้ จ่ ายเงิน ค่ าธรรมเนี ย มการวิจัย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ฉะนั้ น อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ.2541
ประกอบด้วย ข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 316/2544) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
และโดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 23/2548 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 คณะแพทยศาสตร์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย
ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 116 /2548) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจัย ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์”
ข้อ 2. ให้ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“คณะแพทยศาสตร์” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้านปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์
“เงินค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวิจัย ตาม หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์
ข้อ 4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาตามหลักสูตร หรื อสาขาวิชาระดับปริญญา
เอก ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น
ข้อ 5. การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอัตราและข้อกำหนดของแหล่งทุนแต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้นำเข้าเป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก-จ่ายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดในข้อ 7 ของประกาศนี้
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหย่อนหรือ
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย
ข้อ 6. หลักเกณฑ์การชำระเงิน
6.1 การชำระเงิน ค่า ธรรมเนียม ให้ชำระที่ หน่ วยเงิน รายได้ งานคลั ง สำนั กงานคณบดี คณะ
แพทยศาสตร์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
6.2 นั กศึกษาที่ค้ างชำระเงิน ค่าธรรมเนีย ม หรือ ชำระแต่ไม่ครบ เป็ นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะชำระเงินค่าธรรมเนียมจนครบถ้วน
ข้อ 7. การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

7.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชา ร้อยละ 10
7.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์และการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือจำเป็นบางส่วนเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย
7.3 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารทางวิชาการในการศึกษาวิจัย การ
จัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7.4 เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
7.5 เป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
7.6 เป็ น ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศและ/หรือ การ
ประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี)
7.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยตามประกาศนี้
การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 8. ให้ คณบดีเป็นผู้ รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี หากมีปั ญหาในการปฏิ บัติ ให้เป็ นไปตามประกาศนี้
ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) สัญญา ร้อยสมมุติ
(รองศาสตราจารย์สัญญา ร้อยสมมุติ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 18/2549)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย
ของหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ของหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาโท คณะแพทยศาสตร์ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การจั ด เก็ บ และการใช้ จ่ ายเงิน ค่ าธรรมเนี ย มการวิจั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และ
โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 คณะแพทยศาสตร์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ของ
หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 18 /2549) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ของหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะแพทยศาสตร์” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้านปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์
“เงินค่าธรรมเนี ยม” หมายถึง เงินที่เรี ยกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวิจัย ของหลักสู ตรระดับ
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์
ข้อ 4 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาระดับปริญญาโท
ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านัน้
ข้อ 5 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอัตราและข้อกำหนดของแหล่งทุน แต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้นำเข้าเป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก-จ่ายสำหรับเป็นค่าใช่จ่ายให้กับ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดในข้อ 7 ของประกาศนี้
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหย่อนหรือ
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การชำระเงิน
6.1 การชำระเงินค่าธรรมเนียม ให้ ชำระที่หน่วยการเงินและบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
6.2 นัก ศึ กษาที่ ค้ างชำระเงิน ค่ าธรรมเนี ย มหรือ ชำระแต่ ไม่ ครบ เป็ น เวลา 2 ภาคการศึ กษา
ติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะชำระเงินค่าธรรมเนียมจนครบถ้วน
ข้อ 7 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
7.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชา ร้อยละ 10

7.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์และการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือจำเป็นบางส่วนเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย
7.3 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางวิชาการในการศึกษาวิจัย การ
จัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7.4 เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
7.5 เป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ
7.6 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศและ/หรือการ
ประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิจัยฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี)
7.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกีย่ วข้องกับการทำวิจัย
การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 8 ให้คณบดีเป็นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีหากมีปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้
ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

(ลงชื่อ) วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
(ศาสตราจารย์วริ ุฬห์ เหล่าภัทรเกษม)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 62 /2558)
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนค่าธรรมธรรมเนียมการวิจัย
.............................
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญ ญั ติม หาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกั บข้อ 6 แห่ ง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย
ตามหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจำคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 จึงออก
ประกาศเกี่ ย วกั บ การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการวิ จั ย ตามหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 62/2558) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจัย
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
สังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจยั
กรรมการประจำคณะ
หมายถึง กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
5.1 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
5.3 ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาลดหย่อนหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย
ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาที่เกี่ยวข้อง

6.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์ และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือจำเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจัย
6.2 เป็นค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
6.2.1 การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
6.2.2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
6.2.3 การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
6.2.4 ค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ
6.2.5 การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ
6.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณบดีอนุมตั โิ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
ข้อ 7 ให้คณบดีเป็นผูร้ ักษาตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบตั ิตามประกาศนี้
ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1373/2552)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
-------------------------เพือ่ ให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ”
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศั ยอำนาจตามความในข้ อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้ วย การจั ด
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ โดยการเวียนขอ
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดย
วิธีเวียน คราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1373/2552)
เรื่อ ง ค่าธรรมเนีย มการศึกษาสำหรับ หลักสูต รโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ”
ข้อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ตั้ ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2552 เป็ น ต้ น ไป
ข้ อ 3 อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม การศึ ก ษา และค่ า ธรรมเนี ย มอื ่ น ๆ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ที่จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000 บาท
3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรือ เป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้
จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู้
2,000 บาท
4.2 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท
4.3 การสอบวิทยานิพนธ์
5,000 บาท
ข้อ 5 ค่ าธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไม่ ได้ ก ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิท ยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ที่ 639/2548) เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือ ปัญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2013/2552)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
-------------------------โดยที่ เห็ นเป็ นการสมควรกำหนดค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการหลั กสู ตรโครงการพิ เศษของคณะเทคนิ คการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิ วิทยาคลินิกและการจัดการ” เพื่อให้
บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์
ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัย อำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบีย บมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลั ก สูต รโครงการพิ เศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่ งประกาศมหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่น (ฉบั บ ที่ 640/2548) เรื่อ ง
ค่ าใช้ จ่ า ย ใน การจั ด การห ลั กสู ต รโค รงการพิ เศ ษ โด ย ค วาม เห็ น ชอบ ของค ณ ะกรรม การป ระจ ำ
คณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2013/2552) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา
คลินิกและการจัดการ”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการ
จัดการ ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษนี้ ให้จ่ายได้ตามที่กำหนดในบัญชีแนบท้าย
ข้ อ 4 ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ที่ มิ ไ ด้ ก ำห น ดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก ำห นดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการนั้น ๆ
กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้อ 5 ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือ
ปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2013/2552)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
รายการค่าใช้จ่าย
1. ค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
1.1 กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก คนละ
1.2 กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละ
1.3 วิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ

1.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 5 รายวิชา

1.5 กรรมการคุมสอบ
2. ค่าตอบแทนการสอน
2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยให้จ่ายได้ในอัตราที่เหมาะสมตาม
คุณวุฒิ ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ภายนอกคณะ
2.2 อาจารย์ประจำภายในคณะ
ให้จ่ายได้ตามทีก่ ำหนดไว้ในอัตราดังนี้
- การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี
- การสอนภาคปฏิบตั ิการ
อาจารย์เจ้าของปฏิบัติการ
อาจารย์ช่วยคุมฝึกปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเตรียมปฏิบตั ิการ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอุปกรณ์

อัตราเบิกจ่ายไม่เกิน (บาท)
100 บาท/ต่อการสอบหนึ่งครั้ง
(กรรมการไม่เกิน 10 คน)
20 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน
(กรรมการไม่เกิน 10 คน)
2000 บาท/วิชา
ส่วนที่เกินจำนวน 10 คน คิด
ค่าตอบแทนคนละ 100 บาท/ผูเ้ ข้า
สอบ 1 คน ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน
12,000 บาท
กรรมการออกข้อสอบ 400 บาท/
วิชา
กรรมการตรวจข้อสอบ 50 บาท/ต่อ
ผู้เข้าสอบ 1 คน/วิชา ทั้งนี้รวมแล้ว
ไม่เกิน 12,000 บาท
250 บาท/คน/คาบ

700-1000 บาท/ชั่วโมง

500 บาท/ชั่วโมง
200 บาท/ครั้ง
120 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
80 บาท/ครั้ง

รายการค่าใช้จ่าย
2.3 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
2.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารของหลักสูตร
3. ค่าตอบแทนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์
3.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์
3.2 คณะกรรมการ สอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์
3.3 คณะกรรมการ สอบการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์
3.4 ค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์
3.5 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นกรรมการ สอบการศึกษา
อิสระ/วิทยานิพนธ์
4. ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู้
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร/ปีการศึกษา
5.1 ค่าจ้างเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต
5.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อัตราเบิกจ่ายไม่เกิน (บาท)
500 บาท/รายวิชา
100 บาท/รายวิชา/ภาคการศึกษา
2,000 บาท/เรื่อง
1,000 บาท/เรื่อง
1,000 บาท/เรื่อง
เฉพาะค่าเดินทาง ที่พัก ตามที่จา่ ย
จริง ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ครัง้
1,000 บาท/คน/ครั้ง
3,000 บาท/ครั้ง
ไม่เกิน 10,000 บาท (ตามที่จ่าย
จริง)
ไม่เกิน 50,000 บาท (ตามที่จ่าย
จริง)

หมายเหตุ: 1. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี้
1.1 ถ้ามีกรรมการ 2 คน(อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)ให้จ่ายประธานต่อ
กรรมการในอัตรา 2 :1
1.2 ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% (ส่วนที่เหลือให้จ่ายกรรมการใน
อัตราส่วนเท่าๆ กัน)
2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่าๆ กัน ทั้งนี้ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
3. อัตราการจ่าย ข้อ 1 และข้อ 2 ใช้กับรายวิชาที่ดำเนินการสอนโดยคณะเทคนิคการแพทย์
4. รายวิ ช าที่ สั ง กั ด ต่ า งคณะให้ ค ณะต้ น สั งกั ด พิ จ ารณาใช้ อั ต ราของมหาวิ ท ยาลั ย (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 640/2548 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ) ตามความเหมาะสม
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 46/2552)
เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์
-------------------------เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2552 จึงประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 17/2546) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์(ฉบับที่
38/2550) ลงวันที่ 13 กันยายน 2550 และประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 4/2551) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2552
(ลงชื่อ) เกรียงไกร กิจเจริญ)
(รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 46/2552) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์
ค่าตอบแทน
ระดับปริญญาโท
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อเรื่อง
2. คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อเรื่อง
3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)
4. กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ หรือ
มหาวิทยาลัยฯ)
5. กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)
6. ค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ใน
6.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
6.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าที่พักตามที่จ่ายจริง)

ลักษณะหลักสูตร
ภาคปกติ
2,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาทต่อครั้งต่อคน
1,000 บาทต่อครั้งต่อคน
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

หมายเหตุ
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี้
1. ถ้ามีกรรมการ 2 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ให้จ่ายประธานต่อกรรมการ
ในอัตรา 2 : 1
2. ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% ส่วนที่เหลือให้จ่ายกรรมการในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิท ยานิ พ นธ์ ให้ จ่า ยในอั ต ราส่ ว นเท่ า ๆ กั น โดยไม่ รวมค่ าตอบแทนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย
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การเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนพิ นธ์
ค่าตอบแทน
ระดับปริญญาเอก
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตต่อเรื่อง
2.คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)
3. คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อเรื่อง
4. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)
5. กรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ หรือ
มหาวิทยาลัยฯ)
6. กรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)
7. ค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ใน
7.1 การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
7.2 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าทีพ่ ักตามที่จ่ายจริง)

ลักษณะหลักสูตร
ภาคปกติ
10,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
1,500 บาทต่อครั้งต่อคน
1,500 บาทต่อครั้งต่อคน
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 โดยไม่รวมค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกคณะหรือ
มหาวิทยาลัย

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 26/2549)
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยสำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
-------------------------เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัย อำนาจตามความใน
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 จึงกำหนดหลักเกณฑ์
การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ได้รับเงินทุนทีส่ ามารถให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยได้ ให้เก็บในอัตรา
สูงสุดที่ทุนสามารถให้ได้ แต่ไม่เกิน คนละ 80,000 บาท/ภาคการศึกษา
2. นักศึกษาได้รบั ทุนที่ไม่ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมการวิจัย หรือไม่ได้รับเงินทุน ไม่ต้องชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการวิจัย
3. ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549

(ลงชื่อ) ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ชูชาติ อารีจติ รานุสรณ์)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2161/2552)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา”
------------------------------เพือ่ ให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของหลักสูตร
สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศั ยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ว่าด้วย การจัด การ
หลักสู ตรโครงการพิ เศษ พ.ศ. 2548 และข้ อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ที่ 1802/2552) เรื่อ ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คราวประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่ อวั น ที่ 27 สิงหาคม 2552 และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2161/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา”
ข้อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มีผลบังคับใช้ สำหรับนั กศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ตั้งแต่ภ าค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
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 หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตทีต่ ้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู้
2,000 บาท

4.2 การสอบวัดคุณสมบัติ
3,000 บาท
4.3 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท
4.4 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
5,000 บาท
4.5 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
6,000 บาท
ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นปร ะกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลัก สูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือ ปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินจิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2162/ 2552)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา”
------------------------------โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม
บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณ ฑิ ต และหลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา” เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้าน
วิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาศั ยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ว่าด้วย การจัด การ
หลั ก สูต รโครงการพิ เศษ พ.ศ. 2548 และข้ อ 6 แห่ งประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 640/2548) เรื่ อ ง
ค่าใช้ จ่ ายในการจัด การหลั กสู ตรโครงการพิ เศษ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจำบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบั บที่ 2162/2552) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การหลั ก สู ต ร “หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา” ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษนี้ ให้จ่าย
ได้ตามที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้ อ 4 ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ มิ ได้ ก ำห นดไว้ ใ นป ระกาศนี้ ให้ เป็ นไป ตามที่ ก ำห นดไว้ ใ นป ระกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ
กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้อ 5 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิรชิ ัย
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 105/2554)
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
------------------เพื่อให้การดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่อง
การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม
การวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 105/2554)
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและ
การกีฬา”
ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา เป็นจำนวน 80,000.- บาท ต่อภาคการศึกษา โดยให้เรียกเก็บในภาคการศึกษาถัดไป
หลังจากที่นกั ศึกษาสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว
ข้ อ 4. ในกรณี ที่ มี เหตุ ผลและความจำเป็ น ให้ คณบดี บั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิจัย หรือผ่อนชำระตาม
ข้อ 3 เป็นการเฉพาะราย ได้
ข้อ 5. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มี ปัญหาในการตีความ
หรือปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1435/2563)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
-------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และมีประสิทธิ ภาพ เอื้อต่อการบริหาร
และการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 14
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.
2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2563 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบั บที่ 1435/2563) เรื่อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย”
ข้ อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั งคั บ สำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ งแต่ ภ าค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 40,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 20,000 บาท
3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึก ษาสุด ท้ า ยเพื่ อสำเร็จ การศึ ก ษา เหลื อ หน่ ว ยกิ ต ที่ ต้ อ งลงทะเบี ย น อี ก ไม่ เกิ น 3 หน่ วยกิ ต สำหรับ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้ อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่
17 ตุลาคม 2561 และระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและ คำ
วินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ) ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 727/2558)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

----------------------------เพื่ อ ให้ ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ สำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เ ศษ
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อ
มหาวิทยาลัย
อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ 7 ข้ อ 12 และข้ อ 14 แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มติที่ประชุม
คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
จึงออกประกาศไว้ดังนี้.ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่727/2558) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2. ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ ภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 220/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2549
ข้อ 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ที่จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
33,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
16,500 บาท
4.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้
จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคศึกษาปกติ
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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
ข้ อ 5. ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6. ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญ
ั หาปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2555)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับแก้ไข)
-------------------------เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษหลัก สูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณ ฑิตทุ กสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 และที่ประชุ มคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 8/2555
เมื่อวันที่ 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
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2555

(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2555)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับแก้ไข)
รายการค่าใช้จ่าย
(ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 1172/2549)

อัตราจ่าย

1. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกให้จ่ายในสัดส่วน
สองเท่าของกรรมการภายใน
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการ
คนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกให้จ่ายในสัดส่วน
สองเท่าของกรรมการภายใน
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตัดสินผลแล้ว
โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการคนละเท่า ๆ กัน
กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้
จ่ายในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการ
ภายใน
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการจัด
การศึกษาและเจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการเต็มวัน โดยมีเวลา
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
ให้จ่ายในอัตราต่อไปนี้
- กรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา
รวมทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ชั่วคราว

2,400 บาท
ต่อครั้ง

รายการค่าใช้จ่าย
(ตามประกาศ มข.ฉบับที่
1064/2555)
3.ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
เค้าโครง วิทยานิพนธ์ โดยให้
แบ่งจ่ายกรรมการคนละ
เท่าๆกัน

อัตราจ่าย

3,000 บาทต่อ
ครั้ง

2,500
บาทต่อ
ครั้ง

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบการศึกษาอิสระโดยให้
แบ่งจ่ายกรรมการ คนละ
เท่าๆกัน

3,000 บาท
ต่อครั้ง

3,000
บาทต่อ
ครั้ง

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อ
ได้ตดั สินผลแล้ว โดยให้แบ่ง
จ่ายกรรมการคนละเท่า ๆ
กัน

4,000 บาท
ต่อครั้ง

300 บาท
ต่อวัน
200 บาท
ต่อวัน

4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัด
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการ ให้
เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายการค่าใช้จ่าย
(ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 1172/2549)
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการจัด
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3
ชั่วโมงครึ่ง ให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- กรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา
รวมทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ชั่วคราว(กรณีการปฏิบตั ิงานไม่ครบ
ตามกำหนดไว้ข้างต้นให้คดิ เฉลีย่ เป็น
ชั่วโมงเศษของชั่วโมงให้ตัดทิ้ง และ
ในหนึ่งวันให้มีสิทธิ์ได้รบั
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการได้ครั้งเดียว

ง

อัตราจ่าย

300 บาท
ต่อวัน
200 บาท
ต่อวัน

รายการค่าใช้จ่าย
(ตามประกาศ มข.ฉบับที่
1064/2555)

อัตราจ่าย
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1172/2549)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------โดยที่ เ ห็ น เป็ น การสมควรกำหนดค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การหลั ก สู ต รโครงการพิ เ ศษหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบียบมหาวิท ยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลั ก สูต รโครงการพิ เศษ พ.ศ.2548 และข้ อ 6 แห่ งประกาศมหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่น (ฉบั บ ที่ 640/2548) เรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
คราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่ อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 จึงขอออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่ า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1172/2549) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 1/2547) เรื่ อ ง ค่ า ตอบแทนคณาจารย์
คณะกรรมการและเจ้ าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึก ษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“โครงการ” หมายถึง โครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ข้ อ 5 อั ต ราค่ าใช้ จ่ า ย ในการจั ด การห ลั กสู ต รโค รงการพิ เศษ เพื่ อผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ห ลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ให้คณะฯ จ่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
อัต ราค่ าใช้จ่ ายใดที่ มิ ได้ ก ำหนดไว้ในบั ญ ชี แ นบท้ าย ให้ ใช้ อัต ราค่ าใช้จ่ ายตามที่ ก ำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจั ดการหลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้น ๆ กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้
โดยอนุโลมให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้อ 6 ให้คณบดีเป็นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ีปญ
ั หาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) พิศาล ศิริธร
(รองศาสตราจารย์พิศาล ศิริธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1172/2549)
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายการค่าใช้จ่าย
1. ค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
1.1 กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก คนละ
1.2 กรรการออกข้อสอบ เหมาจ่าย
1.3 กรรมการตรวจข้อสอบปรนัย ชุดละ
1.4 กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย ชุดละ
1.5 กรรมการสอบสัมภาษณ์
1.6 กรรมการคุมสอบคนละ
1.7 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2. ค่าตอบแทนการสอน
2.1 ค่าตอบแทนการสอนวิชาบรรยาย
- หมวดวิชาบังคับ ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายซึ่งรวมถึงการออก
ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ตรวจรายงานและคุมสอบในอัตรา (ในกรณี
เชิญอาจารย์พเิ ศษให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ 600 บาท
อัตรานี้รวมอยู่ในอัตราเหมาจ่าย)
- หมวดวิชาเลือก ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในอัตราคนละ
2.2 ค่าตอบแทนการสอนวิชาปฏิบัติการ ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายในอัตรา
2.3 ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และควบคุมวิทยานิพนธ์

3. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายใน
สัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน
3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการ
คนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายในสัดส่วนสอง

อัตราจ่าย
300 บาทต่อวัน
800 บาทต่อวิชา
30 บาทต่อชุด
100 บาทต่อชุด
50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน
100 บาทต่อชั่วโมง
100 บาทต่อชั่วโมง
10,000 บาทต่อหน่วยกิต
1,000 บาทต่อหน่วยกิต
(แต่รวมทั้งกลุ่มแล้วไม่เกิน
10,000 บาทต่อหน่วยกิต)

1,500 บาทต่อหน่วยกิต
9,000 บาทต่อเรื่อง
(กรณีกรรมการ 2 คน ให้จ่าย
ประธาน 5,000 บาท กรรมการ
4,000 บาท)
3,500 บาทต่อครั้ง (กรณี
นักศึกษาเกิน 5 คน ให้จ่ายเพิ่ม
คนละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่
เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง)
2,400 บาทต่อครั้ง

2,500 บาทต่อครั้ง

คู่มือนักศึกษา 2565

251
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม

คู่มือนักศึกษา 2565

252
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม
รายการค่าใช้จ่าย
เท่าของกรรมการภายใน
3.4 ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตดั สินผลแล้ว โดยให้
แบ่งจ่ายกรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ให้จ่ายในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร
4.1 ค่าจ้างเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตไม่เกินปีละ
4.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
คนละ
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการเต็มวัน โดยมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ให้
จ่ายในอัตราต่อไปนี้
- กรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา รวมทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง ให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- กรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- เจ้าหน้าที่ตงั้ แต่ระดับ 2 ลงมา รวมทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
(กรณีการปฏิบัติงานไม่ครบตามกำหนดไว้ข้างต้นให้คดิ เฉลีย่ เป็นชั่วโมง
เศษของชั่วโมงให้ตัดทิ้ง และในหนึง่ วันให้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ครัง้ เดียว
หมายเหตุ การคิดภาระงานให้คิดตามชั่วโมงที่สอนจริง

อัตราจ่าย
3,000 บาทต่อครั้ง

5,000 บาทต่อหลักสูตร
300 บาทต่อครั้ง

300 บาทต่อวัน
200 บาทต่อวัน

300 บาทต่อวัน
200 บาทต่อวัน

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554)
เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การศึกษา
อิสระ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สำหรับ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ภาคปกติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ข้อ 9 แห่งประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น (ฉบั บที่ 805/2553) เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ ค่ า ใช้จ่ายในการดำเนิน การ
เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 14 ธัน วาคม 2553 และคณะกรรมการประจำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่ อวันที่ 13 มกราคม 2554 จึงออกประกาศเกี่ยวกับ
หลัก เกณฑ์ ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลั กสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีป่ รึกษาการศึกษาอิสระ 3,500 บาทต่อเรื่อง โดยแบ่งจ่ายตาม
เกณฑ์ดังนี้
- กรรมการ 2 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ 2,000 บาท กรรมการ 1,500 บาท
- กรรมการ 3 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ 1,500 บาท กรรมการคนละ 1,000 บาท

คู่มือนักศึกษา 2565

253
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม

คู่มือนักศึกษา 2565

254
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม
5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาทต่อครั้ง โดยให้มีนักศึกษาสอบ
ไม่น้อยกว่า 5 คน ในการสอบ 1 ครั้ง โดยให้แบ่งจ่ายคนละเท่าๆ กัน(ในกรณีที่ มีนักศึกษาเข้าสอบน้ อยกว่า 5 คน
ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 800 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน แต่รวมแล้วไม่เกิน 4,000 บาทต่อการสอบ 1 ครั้ง)
5.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ให้จ่ายเป็น การเหมาจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาท
ต่อครั้ง ซึ่งรวมถึงการออกข้อสอบ การคุมสอบ การตรวจข้อสอบ และการสอบปากเปล่า(ถ้ามี) และจ่ายเมื่อได้ตัดสิน
ผลการสอบแล้ว ในอัตรา 5,000 บาทต่อครั้ง โดยให้มีผู้เข้าสอบไม่น้อยกว่า 5 คนต่อครั้ง (ในกรณีที่มีนักศึกษาเข้า
สอบน้อยกว่า 5 คน ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 1,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน แต่รวมแล้วไม่เกิน 5,000 บาทต่อ
การสอบ 1 ครั้ง
ข้อ 6 ให้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ โดยให้มีอำนาจในการอนุมัติ
การเบิกจ่ายตามทีก่ ำหนดไว้ในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2554

(ลงชื่อ) พิษณุ อุตตมะเวทิน
(รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2978/2556)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟั น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบียบมหาวิท ยาลัยขอนแก่น ว่ าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิท ยาลัยขอนแก่น (ฉบั บที่ 1802/2552) เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ ลงวัน ที่ 1 ตุล าคมพ.ศ.2552 โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะทั น ตแพทยศาสตร์ คราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2556 เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2556
และคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้ งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น (ฉบั บ ที่ 2978/2556) เรื่อ ง ค่ าธรรมเนียม
การศึ กษาสำหรั บหลั กสู ตรโครงการพิ เศษ คณะทั นตแพทยศาสตร์ หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ทันตกรรมจัดฟัน”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ยกเลิก ประกาศมหาวิ ท ยาลัยขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 1354/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ทันตกรรมจัดฟัน
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4 อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ธรรม เนี ย มอื่ น ๆ สำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เ ศษ
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มีดังนี้
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 หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จา่ ยในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
4.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
4.4.1 การสอบวิทยานิพนธ์
5,000 บาท
4.4.2 การสอบประมวลความรู้
2,000 บาท
4.4.3 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท
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ข้ อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปั ญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 966 /2548)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศั ยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ว่าด้วย การจัด การ
หลักสูต รโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิท ยาลัยขอนแก่น (ฉบั บที่ 639/2548) เรื่อ ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 966/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ข้ อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ ง แต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆสำหรั บ หลั ก สู ต รการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
30,500 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,250 บาท
3.2 กรณี ล งทะเบี ย นวิ ชาฝึ ก งานวิช าเดี ย วในภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น นั ก ศึ ก ษาไม่ ต้ อ งจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.3 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึ กษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง 5,000 บาท
ข้ อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสำหรับ หลั กสู ตรโครงการพิ เศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1057 /2548)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
-------------------------โดยที่ เ ห็ น เป็ น การสมควรกำห นดค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การหลั ก สู ต รโครงการพิ เ ศษ ของคณ ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” เพื่อให้บังเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศั ยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ว่าด้วย การจัด การ
หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ พ.ศ. 2548 และข้ อ 6 ของประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 640/2548) เรื่อ ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1057/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณ ฑิ ต ที่จัดการเป็น หลักสูต ร
โครงการพิเศษนี้ ให้จ่ายได้ตามที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ ายใดๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ
กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิ ทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้ อ 5 เพื่ อความคล่ องตั วในการดำเนิ น การ อธิ การบดี มอบหมายให้ คณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตโครงการพิเศษ และรับผิดชอบฐานะการเงินของโครงการและ
ให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณบดีของคณะที่ให้บริการสอนรายวิชาในหลักสูตรโครงการพิเศษนี้มีอำนาจ
ในการอนุมัติหลักการและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศนี้ จากรายรับที่ได้รับจัดสรร
ข้อ 6 ให้ ค ณบดีเป็ น ผู้รัก ษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่ มี ปั ญ หาในการตีค วาม หรือ ปัญ หาการปฏิ บั ติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1057 /2548)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“หลักสูตร การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
รายการค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
1.1 กรรมการออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ เหมาจ่ายครั้งละ
1.2 กรรมการสอบสัมภาษณ์ ต่อนักศึกษาที่เข้าสอบหนึ่งคน
1.3 กรรมการคุมสอบ คนละ
2 ค่าตอบแทนการสอน
2.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฏี
2.1.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ
2.1.2 อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ
2.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบัติ ชั่วโมงละ
2.3 กรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ต่อเรื่อง
2.4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อเรื่อง
3 ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ
3.1 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต่อครั้ง
3.1.1 กรณีที่มีคณะกรรมการ 2 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.1.2 กรณีที่มีคณะกรรมการ 3 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.2 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อครั้ง

3.2.1

กรณีที่มีคณะกรรมการ 3 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ

อัตราค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน (บาท)
5,000
50
100 /ชั่วโมง

1,200
600
500
3,500
5,600
2,500
1,500
1,000
1,200
650
สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
นักศึกษา 5 คนแรก คนละ
700 บาท ถ้าเกินจ่ายเพิม่
500/นักศึกษา 1 คน แต่รวม
แล้วไม่เกินอัตราสูงสุดที่
กำหนดต่อการสอบ 1 ครั้ง

2,000
1,500

คู่มือนักศึกษา 2565

259
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม

คู่มือนักศึกษา 2565

260
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม
รายการค่าใช้จ่าย
กรณีที่มีคณะกรรมการ 4 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.3 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง
3.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง
3.4.1 กรณีที่มีคณะกรรมการ 3 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.4.2 กรณีที่มีคณะกรรมการ 4 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.4.3 กรณีที่มีคณะกรรมการ 5 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ

อัตราค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน (บาท)

3.2.2

4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เหมาจ่าย เดือนละ
4.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ให้ได้รับค่าตอบแทน 1 คาบ การปฏิบัติงาน 1 คาบ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
4.3 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ปีละ
5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าทีพ่ ักสำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตร ตามจ่ายจริง
6 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
6.1 ค่าเลี้ยงรับรองบุคคลทีไ่ ด้รับเชิญเกี่ยวกับการสอนหรือการจัดการหลักสูตร
ตามจ่ายจริง ครั้งละ

1,400
1,200
2,000

2,000
1,500
1,400
1,200
1,400
900
10,000
150/คาบ
10,000
20,000

1,000

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 695/2549)
เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการ
จัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลั ยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 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 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจั ดการ
กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
32,500 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
16,250 บาท
3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต
ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบั บ ที่ 639/2548) เรื่ อง ค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาสำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ และระเบี ยบหรื อประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 322/2553 )
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ สำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ
ระดับปริญญาเอกของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศั ยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ว่าด้วย การจัด การ
หลักสู ตรโครงการพิ เศษ พ.ศ. 2548 และข้ อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ที่ 1802/2552) เรื่อ ง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 10/2552 เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2552 และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการอำนวยการหลัก สูต รโครงการพิ เศษ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่ อวัน ที่ 20 มกราคม 2553
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 322/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ าธรรมเนี ย มอื่ น ๆ สำหรับ หลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาเอก
ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา หลัก สู ต รบริห ารธุรกิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ชุ ด วิชาละ 58,000 บาท
มี 9 ชุดวิชา ตลอดหลักสูตรและสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบ 9 ชุดวิชา กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบ
ตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบีย นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อสำเร็จการศึกษาโดยเหลือ
หน่วยกิตทีต่ ้องลงทะเบียน 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 หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิต ที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรา
กึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รายการค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน(บาท)
การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)
3,000
การสอบวิทยานิพนธ์
6,000

ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2553
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1547/2560)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ”
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการ
จัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญ ญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ
ข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2560 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1547/2560) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ”
ข้อ 2 ให้ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ระดับปริญญาเอก
(1) ภาคการศึกษาปกติ
55,000 บาท
(2) ภาคการศึกษาพิเศษ
27,500 บาท
3.1.2 ระดับปริญญาโท
(1) ภาคการศึกษาปกติ
30,500 บาท
(2) ภาคการศึกษาพิเศษ
15,250 บาท
3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่ว ยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรา
กึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ
3.3.1 การสอบวัดคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก
3,000 บาท/ครั้ง
3.3.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
5,000 บาท/ครั้ง
3.3.3 การสอบดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
6,000 บาท/ครั้ง
ข้ อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่
1 ตุลาคม 2552 และระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

ข้ อ 5 ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาในการตี ค วาม หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย
และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2083/2560)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ”
------------------------------โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูต รโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการ
ออกแบบ” เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพั ฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึก ษาและ
อาจารย์ เอื้ อประโยชน์ ต่อ การจัด การหลัก สูต รโครงการพิ เศษอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ องกับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ
30 ของข้อบังคับมหาวิท ยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิ น การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ในประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2560 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2083/2560) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จั ด การหลั ก สู ต รโครงการพิ เ ศษ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ “หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้ อ 4 ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ มิ ได้ ก ำห นด ไว้ ใ นป ระกาศนี้ ให้ เป็ นไป ตามที่ ก ำห นดไว้ ใ นป ระกา ศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้ อ 5 ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาในการตี ค วามหรื อ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย
และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิรชิ ัย
(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.

2.

3.

บัญชี แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2083/2560)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ”
------------------------------อัตราค่าใช้จ่าย
รายการค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน (บาท)
ค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ
12,000/วิชา
แต่ละวิชาชั่วโมงละ 100 บาทต่อผูเ้ ข้าสอบ 1 คน ทั้งนี้จะได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างน้อยวิชาละ 1,000 บาท ไม่เกินวิชาละ 12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละ
50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน
ปริญญาเอก
400 บาท/ผู้เข้าสอบ1 คน
ปริญญาโท กรณีมีสอบข้อเขียน
200 บาท/ผู้เข้าสอบ1 คน
กรณีไม่มีสอบข้อเขียน
400 บาท/ผู้เข้าสอบ1 คน
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ
150 บาท/ชั่วโมง
1.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานที่ปฏิบัติงานใน
วันทำการมีสิทธิเบิกเงินได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง
80 บาท/ชั่วโมง
วันหยุดราชการมีสิทธิเบิกเงินได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง
100 บาท/ชั่วโมง
ค่าตอบแทนการสอน
2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ
ปริญญาโท
1,000
ปริญญาเอก
2,000
2.2 อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
- การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี ชั่วโมงละ
ปริญญาโท
700
ปริญญาเอก
1,000
- การสอนภาคปฏิบัติ ชั่วโมงละ
500
2.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานช่วยการสอน ชั่วโมงละ
100
2.4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อเรื่อง
12,000
2.5 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อเรื่อง
42,000
ค่าตอบแทนการสอบต่างๆ
3.1 กรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบประจำภาค คนละ
500/วัน
3.2 กรรมการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ต่อนักศึกษาที่เข้าสอบ คนละ
20
3.3 กรรมการคุมสอบ คนละ
150/ชั่วโมง
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4.

รายการค่าใช้จ่าย
3.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานพิมพ์หรือผลิตข้อสอบ วิชาละ
3.5 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก ต่อเรื่อง
3.6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อครั้ง
3.7 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อครั้ง
3.8 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อครั้ง
3.9 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อครั้ง
หมายเหตุ
1. ให้ใช้อัตราปริญญาโท สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ
อัตราปริญญาเอก สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
2. ในกรณีที่หลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความจำเป็นต้องจ่ายค่ าตอบแทนการสอบในอัตราที่สูงกว่าวงเงินที่กำหนด
ข้างต้น ให้ดำเนินการได้โดยขออนุมัติจากคณบดี
3. ค่าใช้จ่ ายอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจั ด การเรียนการสอนที่ ไม่ ได้ ระบุ ไว้ใน
ประกาศนี้ ให้ ค ณบดี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
กำหนดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น
จะต้องเป็นไปตามประกาศฯ (ฉบับที่ 640/2548)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร
4.1 ค่าบริหารจัดการของคณะ
4.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่เกินเดือนละ 2
ครั้งๆ ละไม่เกินคนละ
4.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร เหมาจ่ายเดือนละ
4.1.3 ค่าจ้างเหมา หรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต ไม่เกินปีละ
4.1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร เหมาจ่ายเดือนละ

อัตราค่าใช้จ่าย
ไม่เกิน (บาท)
300
4,000
2,000
4,000
4,000
5,000

300/ครั้ง
5,000
20,000
1,000

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2561/2556)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์”
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ” เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เอื้ อ ต่ อ การบริ ห ารและการจั ด การ
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิ เศษ พ.ศ. 2548 และข้ อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ ที่ 1802/2552) เรื่อ ง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสำหรับ หลัก สูต รโครงการพิ เศษ ประกอบกับ มติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจำคณะ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ ครั้ งที่ 4/2556 เมื่ อ วัน ที่ 10 เดื อ น พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
การอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และมติที่
ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น (ฉบั บที่ 2561/2556) เรื่อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์”
ข้ อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ ง แต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ สำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีจ่ ัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
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 กรณีทเี่ ป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่ง
ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบวัดคุณสมบัติ
3,000 บาท
4.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
5,000 บาท
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4.3 การสอบดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
6,000 บาท
ข้ อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 1802/2552) เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสำหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2559)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
“หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์”
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 37(1) และมาตรา 85 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ยขอนแก่ น
พ.ศ.2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ประกอบกับ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้
อธิการบดี และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
26 มกราคม 2559 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2559) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตร
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 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลั กสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้า ยเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ 3,000 บาท /ครั้ง
ข้อ 4 ค่ าธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไม่ ได้ ก ำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2683/2560)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์”
------------------------------เพื่ อให้ การเก็ บค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาและค่ าธรรมเนี ยมอื่ นๆ สำหรั บหลั กสู ตรโครงการพิ เศษของคณะสั ตว
แพทยศาสตร์ หลั กสูตรปรัชญาดุษฎี บั ณฑิ ต และหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การสั ตวแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และข้อ 14 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ..2559 ประกอบกับ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2683/2560) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะสัตวหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์”
ข้ อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ ง แต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับโครงการพิเศษ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ทีจ่ ัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด ดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ระดับปริญญาโท
3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 30,000 บาท
3.1.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 15,000 บาท
3.1.2 ระดับปริญญาเอก
3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท
3.1.2.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 17,500 บาท
3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึก ษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่น ใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
(รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2798/ 2560)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย
“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม”
------------------------------โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย
“หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม” เพื่อให้ บังเกิดผลดีต่ อการ
พัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในข้ อ 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และข้อ 30
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ว ยงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ.2559
ประกอบกับ มติที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริหารการคลังและพั สดุ มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่
12/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2798/2560) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้ อ 4 ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ มิ ได้ ก ำห นดไว้ ใ นป ระกาศนี้ ให้ เป็ นไป ตามที่ ก ำห นดไว้ ใ นป ระกาศ
มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 640/2548) เรื่ อ ง ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด การหลั ก สู ต รโครงการพิ เศษ ลงวัน ที่ 17
สิงหาคม 2548 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
(รองศาสตราจารย์กติ ติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2798/ 2560)
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย
“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม”
------------------------------อัตราค่าใช้จ่าย ไม่เกิน
รายการค่าใช้จ่าย
(บาท)
ค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
1.1 กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก คนละ
500.1.2 กรรมการออกข้อสอบ วิชาละ
3,000.1.3 กรรมการตรวจข้อสอบปรนัย ชุดละ
30.1.4 กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย ชุดละ
100.1.5 กรรมการสอบสัมภาษณ์ ต่อผูเ้ ข้าสอบ คนละ
50.1.6 กรรมการคุมสอบ ต่อชั่วโมง
150.1.7 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานพิมพ์หรือผลิตข้อสอบ ชั่วโมงละ
100.ค่าตอบแทนการสอน
2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย
1,500.2.2 อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
- การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี ชั่วโมงละ
1,000.- การสอนภาคปฏิบัติ ชั่วโมงละ
500.2.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานช่วยการสอน ชั่วโมงละ
100.2.4 กรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ต่อเรื่อง
6,000
2.5 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อเรื่อง
12,000.ค่าตอบแทนการสอบต่างๆ
3.1 กรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบประจำภาค คนละ
500.3.2 กรรมการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ต่อนักศึกษาที่เข้าสอบ คนละ
20.3.3 กรรมการคุมสอบ ต่อชั่วโมง
150.3.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานพิมพ์หรือผลิตข้อสอบ วิชาละ
400.3.5 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อครั้ง
3,000.3.6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ ต่อครั้ง
2,000.3.7 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง
3,000.3.8 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต่อครั้ง
3,500.3.9 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อครั้ง
5,000.ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เหมาจ่ายเดือนละ
40,000.-

4.2

รายการค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างเหมา หรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ไม่เกินปีละ

อัตราค่าใช้จ่าย ไม่เกิน
(บาท)
20,000.-

หมายเหตุ
1. ให้ ใช้อัตราปริญ ญาโท สำหรับ หลักสู ตรระดับ ประกาศนียบั ตรบั ณ ฑิ ต และอัตราปริญ ญาเอก สำหรับ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
2. ในกรณีที่หลักสูตรเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทน
การสอบในอัตราที่สูงกว่าวงเงินที่กำหนดข้างต้น ให้ดำเนินการได้โดยขออนุมัติจากคณบดี
3. ค่าใช้จ่ายอื่ นใดที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการเรียนการสอนที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้คณบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะกำหนดเพิ่มเติ มได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนั้น จะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหลักสูตรโครงการพิเศษ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1038/2561)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์
“หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม”
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
เภสัชศาสตร์ “หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัด การเภสัชกรรม” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และข้อ 14
ของข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพั สดุ ทรัพ ย์สิ น และการตรวจสอบ
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า“ประกาศมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น (ฉบั บที่ 1038/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนีย ม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เภสัชกรรม”
ข้ อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ ง แต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด ดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
35,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ
17,500 บาท
3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง
3.3.1 การสอบประมวลความรู้ 2,000 บาท
3.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์ 4,000 บาท
3.3.3 การสอบวิทยานิพนธ์
5,000 บาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่น ใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 ให้ อธิการบดีเป็น ผู้ รักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่ มีปั ญ หาในการตีความ หรือการปฏิบั ติ ตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 386/2562)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
“หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์”
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่า ธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
สั งคมศาสตร์บู รณาการ “หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ” เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และข้อ 14
ของข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพั สดุ ทรัพ ย์สิ น และการตรวจสอบ
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 386/2562) เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์”
ข้ อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ตั้ ง แต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อั ตราค่ าธรรมเนี ย มการศึก ษาและค่ าธรรมเนี ยมอื่ น ๆ สำหรับ หลั กสู ต รนิ ติ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด ดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
32,500 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ
16,250 บาท
3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึง่ ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่น ใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 5 กรณี ที่ มี ปั ญ หาในการตี ค วาม หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ อ ธิ ก ารบดี เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย
และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 868/2564)
เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
--------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตร โครงการพิเศษ วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 5
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2873/2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่ น ในการประชุมครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564และมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่ า “ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 868/2564) เรื่อ ง ค่าธรรมเนี ย ม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใช้บังคั บสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 387/2562) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 387/2562)
เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาสาหรั บ หลั ก สู ต รโครงการพิ เ ศษ วิ ท ยาลั ย กา รปกครองท้ อ งถิ่ น หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4 อั ต ราค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ าธรรมเนี ย มอื่ น ๆ สำหรั บ หลั ก สู ต ร รัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ที่จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 39,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 19,500 บาท
4.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต สำหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้จา่ ยในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง
5.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 2,000 บาท
5.2 การสอบการศึกษาอิสระ 2,000 บาท

5.3 การสอบวิทยานิพนธ์ 4,000 บาท
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมอื่นทีไ่ ม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 17 ตุลาคม
2561 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็น ผู้วินิจฉัยและ
คำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษา 2565
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