
 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

176 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

5 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงวาง

ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ดังนี้ 

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

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ  
ผู้ลงทะเบียนโดยไม่ขอรับปริญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิก 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและ  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2530 
  3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและ  

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

  3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2533 

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

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

3.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกและ  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2538 

3.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอกภาคพิเศษ 
พ.ศ.2540 

    บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของสภามหาวิทยาลัย คำสั่งและประกาศอื่นส่วนใดที่พ้องหรือขัดแย้งกับ
ส่วนท่ีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
 สภามหาวิทยาลัย            หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อธิการบดี                       หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา  หมายถึง  ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ต่ า งๆ ที่ เรี ย ก เก็ บ ใน ก า รส มั ค ร
(Application fee)                 การสอบหรือการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   หมายถึง   ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากนกัศึกษาระดับ 
(Tuition fee)             บัณฑิตศึกษาประกอบดว้ย ค่าบำรุง   
              มหาวิทยาลัย และค่าหน่วยกิตรวมเป็น 
  เหมาจ่ายที่นักศึกษาจะต้องชำระเป็นราย 
  ภาคการศึกษา 

 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาต ิ หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักศกึษาระดับ 
(Overseas fee)   บัณฑิตศึกษาท่ีมีสญัชาติอื่นท่ีมิใช่ 

สัญชาตไิทย เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายที่นอกเหนือ    
จากท่ีได้รบัการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย    
และเป็นคา่ใช้จ่ายในการดำเนินงานท่ี 
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติ 

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก 
(Status holding fee)  นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา เพื่อรกัษา 

สถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีที่ 
ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้วและกรณ ี
ที่ลาพักศึกษา 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  หมายถึง  ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากนกัศึกษา 
  ระดับบณัฑติศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลยั    

             ขอนแก่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมระดบับัณฑติศึกษาประกอบด้วย 

5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศกึษา 
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5.3 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
5.5 ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ 

ข้อ 6. ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เสนอหลักการในการกำหนดอตัราค่าธรรมเนียมใน 
ข้อ 5 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามหลักการที่ได้             
รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สรุปให้สภามหาวิทยาลัยทราบและทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7. นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาตามความร่วมมือจาก 
องค์กร อื่นๆ ที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้ได้รับการลดหย่อน
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ 8. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน 
อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้เสียค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร 
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ข้อ 9. อัตราค่าธรรมเนียมของผู้ที่ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริญญา ให้อธิการบดีหรือท่ีประชุม 
คณบดีเป็นผู้กำหนด 

ข้อ 10. อัตราค่าธรรมเนียมตามทีก่ำหนดในขอ้ 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 
ให้ถือเป็นท่ีสุด 

ข้อ 13. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกประกาศ กำหนดวิธี 
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.  2543 
 
                 (ลงช่ือ)   พลตำรวจเอกเภา  สารสิน 

               (เภา  สารสิน)  
   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1162/2564) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) 

-------------------------------------- 
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตรงตามสภาพความเป็นจริงของการจัดการเรียนการสอน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ                 
ข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่  4/2564   
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่  3/2564  เมื่อวันที่                    
3 มีนาคม 2564 จึงแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2669/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
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 (นักศึกษาไทย) 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 
บัญชีที่ 1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติให้สมบูรณ์ตามการแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 นอกจากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว  ให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  
2669/2561) ลงวันท่ี  28 กันยายน 2561  ทุกประการ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

       (ลงช่ือ) ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
            (รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1162/2564) 
บัญชีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) 

 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา (บาท) 

 

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 
หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและหลกัสูตรที่

ศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มที่ 1 19,000 25,000 40,000 60,000 
กลุ่มที่ 2 21,000 30,000 21,000 30,000 
กลุ่มที่ 3 25,000 30,000 25,000 30,000 
กลุ่มที่ 4 25,000 30,000 30,000 40,000 

กลุ่มที่ 5 25,000 30,000 35,000 45,000 

กลุ่มที่ 6 25,000 30,000 45,000 55,000 
กลุ่มที่ 7 - 30,000 - 55,000 
กลุ่มที่ 8 25,000 30,000 50,000 65,000 
กลุ่มที่ 9 25,000 30,000 50,000 75,000 
กลุ่มที่ 10 30,000 37,500 30,000 37,500 
กลุ่มที่ 11 30,000 37,500 50,000  65,000  
กลุ่มที่ 12 30,000 50,000 50,000 65,000 
กลุ่มที่ 13 30,000 50,000 50,000 80,000 
กลุ่มที่ 14 35,000 45,000 35,000 45,000 

กลุ่มที่ 15 50,000 80,000 60,000 100,000 
กลุ่มที่ 16 - - - 125,000 

กลุ่มที่ 17 - - 62,500 - 
 
2.     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  เท่ากับครึ่งหน่ึงของค่าธรรมเนียมภาคปกต ิ
3.     ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ      ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
4.     ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา      ภาคการศึกษาละ   2,500 บาท 
       (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตอ้งชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย) 
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5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (บาท) 
 

การสอบ/ระดับการศึกษา 
ประเภทของนักศกึษา 

นักศึกษาชาวไทย นักศึกษาต่างชาติ   
5.1  การสอบประมวลความรู้ สำหรบัหลกัสตูรมหาบณัฑิต 300 900 
5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ 

สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิต  มหาบัณฑติ หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง 

 
500 

 
1,500 

5.3  การสอบวัดคุณสมบตัิ สำหรบัหลักสตูรดุษฎีบณัฑิต 500 1,500 

5.4  การสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต 1,500 3,000 
 

บัญชีที่  2   ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลอืกสำหรับนักศึกษาชาวไทย 

1.1  ค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ    700  บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลอืกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

2.1 ค่าสมัครสอบคดัเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ   1,200  บาท 
บัญชีที่  3  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บาท) 

รายการ จำนวนเงิน 
1. ค่าปรับลงทะเบียนช้า  

วันละ แตไ่ม่เกิน 3,000 บาท 
50 

2. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรละ 100 
3. ค่าใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ 50 
4. ค่าใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ 50 
5. ค่าใบรบัรองเป็นนักศึกษา ฉบับละ 50 
6. ค่าใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ 50 
7. ค่าใบแปลปรญิญาบตัร ฉบับละ 100 
8. ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 400 
9. ค่าธรรมเนียมส่งหลกัฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ ครัง้ละ 50 
10. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ 200 
11. ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นแปลงแก้ไขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรียน รายการละ 30 
12. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษา สำหรับผู้ทีป่ระสงคเ์ข้ารับ

พระราชทานปรญิญาบตัร  
2,000 

13. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษา สำหรับผู้ทีไ่ม่ประสงค์เข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร  

1,000 
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บัญชีที่  4  ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในระบบปกติ สำหรับหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

(กรณีนักศกึษาต่างชาติที่จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ) 
-------------------------------------- 

 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติตาม
ลักษณะการจัดหลักสูตรต่าง ๆ หากเป็นการจ่ายโดยการโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้สั่งจ่ายเป็นเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏข้างล่าง 

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

 

2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ต่อภาคการเรียน (USD) 

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 
หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและหลกัสูตรที่

ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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 - 
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3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  เท่ากับครึ่งหน่ึงของค่าธรรมเนียมของหลักสูตร 

4. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ   ภาคการศึกษาละ 500  USD 

5. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   85  USD  
 (สำหรับนักศึกษาตา่งชาติต้องชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย) 

 

6. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (USD) 

การสอบ/ระดับการศึกษา 
ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ภาคปกติ 
นานาชาติ และ 
ภาษาอังกฤษ 

6.1  การสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรมหาบณัฑติ 10  30  
6.2  การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ สำหรับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ช้ันสูง 

 
15  

 
45  

6.3  การสอบวัดคุณสมบตัิ สำหรบัหลักสตูรดุษฎีบณัฑิต 15  45  

6.4  การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต 30  90  
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน่  (ฉบับท่ี  2669/2561) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561  

-------------------------------------- 
 ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จึงได้ปรับปรุงค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ    
ข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 9/2561   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2561 จึงออกประกาศไว้ดังน้ี  
 ข้อ  1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2669/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561” 
 ข้อ  2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ที่ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 891/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 
 ประกาศฉบับใดท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศฉบบันี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
   ข้อ  4 ในประกาศนี้   
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “ระบบปกติ” หมายความว่า ระบบการจัดการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในวันและ
เวลาราชการเป็นหลักและเป็นแบบเต็มเวลา 
  “หลักสูตรปกติ”  หมายความวา่  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการสอน 

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

“ภาคการศึกษาพิเศษ”  หมายความว่า  ภาคการศึกษาฤดูร้อนในหลักสูตรเดิมและภาค
การศึกษาท่ีไม่ได้เป็นภาคการศึกษาปกติ 

“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติที่ศึกษาในหลักสูตรของ
กลุ่มสาขาวิชาทั้ง 16 กลุ่ม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

 (1) กลุ่มที ่1 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม
และการออกแบบ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์) สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้น 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ) สาขาวิชา
ของคณะเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบำบัด) 
  (2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  
(วิทยาเขตหนองคาย) (สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์) 
  (3) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ 
(ปรีคลินิกและคลินิก) สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาไทย) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (นักศึกษาไทย) 
สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้าน
สุขภาพ สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ) สาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ออกกำลังกายและการกีฬา  
  (4) กลุ่มที ่4 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเกษตรศาสตร์ 
  (5) กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สาขาวิชาความปลอดภัย
และการจัดการคุณภาพของอาหาร (นักศึกษาไทย) 
  (6) กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สาขาวิชาความปลอดภัย
และการจัดการคุณภาพของอาหาร (นักศึกษาต่างชาติ) 
  (7) กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  
  (8) กลุ่มที ่8 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์  
(วิทยาลัยนานาชาติ)  
  (9) กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  สาขาวิชาของคณะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)  สาขาวิชา
ของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย) 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

186 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

5 

  (10) กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาของคณะเภสัช
ศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์) 
  (11) กลุ่มที่ 11 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม) 
  (12) กลุ่มที่ 12 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  (13) กลุ่มที่  13 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์  (ไม่มีคลินิ ก)  และ
ประกาศนียบัตรช้ันสูงทุกสาขาวิชา 
  (14) กลุ่มที่ 14 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาต่างชาติ) 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (นักศึกษาต่างชาติ) 
  (15) กลุ่มที่ 15 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก) 
  (16) กลุ่มที่  16 ประกอบด้วย สาขาวิชาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ))   
 ข้อ  6 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ ให้เป็นไปตามบัญชีที่ 1 และ
บัญชีท่ี 4 แนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  7 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามบัญชีที่ 2 และ
บัญชีท่ี 3 แนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  8 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนหรือบุคคลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
โดยไม่ขอรับปริญญา ให้จ่ายตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนตามระดับการศึกษาและลักษณะการ
จัดหลักสูตร โดยถือ 9 หน่วยกิตเป็นฐานและการลงทะเบียนต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต เศษของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่คำนวณได้ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม   
 ข้อ  9 สำหรับนักศึกษาต่างชาติให้ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งนักศึกษา
สามารถขอลดหย่อนได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบด ี
 ข้อ 10 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 11 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ชำระแล้ว
จะขอรับคืนไม่ได้ 
 ข้อ 12 นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มีสิทธิได้รับบริการ ต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นบริการที่มีลักษณะเฉพาะที่ได้มี
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ต่างหาก 
  (1) ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  (2) ค่าธรรมเนียมหอสมุดหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีให้บริการห้องสมุด 
  (3) ค่าธรรมเนียมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (4) ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาแรกเข้า  
 ข้อ 13 นักศึกษาและบุคคลตามข้อ 5 มีสิทธิได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี ้
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  (1) คา่ธรรมเนียมหอสมุดหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีให้บริการห้องสมุด 
  (2) ค่าธรรมเนียมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ข้อ  14 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและ        
คำวินิจฉัยถือเป็นท่ีสุด 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 15 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้จ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามอัตราที่เรียกเก็บขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปจนกว่า
จะสำเร็จการศึกษา 
 

  ประกาศ  ณ  วันที ่  28  กันยายน พ.ศ. 2561        
 

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

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา (บาท) 
 

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 
หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและหลกัสูตรที่

ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

กลุ่มที่ 1 19,000 25,000 40,000 60,000 
กลุ่มที่ 2 21,000 30,000 21,000 30,000 
กลุ่มที่ 3 25,000 30,000 25,000 30,000 
กลุ่มที่ 4 25,000 30,000 30,000 40,000 

กลุ่มที่ 5 25,000 30,000 35,000 45,000 

กลุ่มที ่6 25,000 30,000 45,000 55,000 
กลุ่มที่ 7 - 30,000 - 55,000 
กลุ่มที่ 8 25,000 30,000 50,000 65,000 
กลุ่มที่ 9 25,000 30,000 50,000 75,000 
กลุ่มที ่10 30,000 37,500 30,000 37,500 
กลุ่มที่ 11 30,000 37,500 50,000  65,000  
กลุ่มที่ 12 30,000 50,000 50,000 65,000 
กลุ่มที่ 13 30,000 50,000 50,000 80,000 
กลุ่มที่ 14 35,000 45,000 35,000 45,000 

กลุ่มที่ 15 50,000 80,000 60,000 100,000 
กลุ่มที่ 16 - - - 125,000 

 
2.     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมภาคปกต ิ
3.     ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ      ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
4.     ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา      ภาคการศึกษาละ   2,500 บาท 
       (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตอ้งชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย) 
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5. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (บาท) 
 

การสอบ/ระดับการศึกษา 
ประเภทของนักศกึษา 

นักศึกษาชาวไทย นักศึกษาต่างชาติ   
5.1  การสอบประมวลความรู้ สำหรบัหลกัสตูรมหาบณัฑิต 300 900 
5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ 

สำหรับหลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิต  มหาบัณฑติ หรือ
ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สูง 

 
500 

 
1,500 

5.3  การสอบวัดคุณสมบตัิ สำหรบัหลักสตูรดุษฎีบณัฑิต 500 1,500 

5.4  การสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต 1,500 3,000 
 

บัญชีที่  2   ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
3. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลอืกสำหรับนักศึกษาชาวไทย 

1.1  ค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ    700  บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลอืกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

4.1 ค่าสมัครสอบคดัเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ   1,200  บาท 
 

บัญชีที่  3  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บาท) 
รายการ จำนวนเงิน 

1. ค่าปรับลงทะเบียนช้า  
วันละ แตไ่ม่เกิน 3,000 บาท 

50 

2. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรละ 100 
3. ค่าใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ 50 
4. ค่าใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ 50 
5. ค่าใบรับรองเป็นนักศึกษา ฉบับละ 50 
6. ค่าใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ 50 
7. ค่าใบแปลปรญิญาบตัร ฉบับละ 100 
8. ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 400 
9. ค่าธรรมเนียมส่งหลกัฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณีย์ ครัง้ละ 50 
10. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ ครั้งละ 200 
11. ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นแปลงแก้ไขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรียน รายการละ 30 
12. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษา สำหรับผู้ทีป่ระสงคเ์ข้ารับ

พระราชทานปรญิญาบตัร  
2,000 

13. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็นบณัฑิตระดับบณัฑิตศึกษา สำหรับผู้ทีไ่ม่ประสงค์เข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร  

1,000 
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บัญชีที ่ 4  ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในระบบปกติ สำหรับหลักสูตรทีจ่ัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

(กรณีนักศกึษาต่างชาติที่จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ) 
-------------------------------------- 

 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) 

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 
หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและหลกัสูตรที่

ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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 

กลุ่มที ่10 1,000 1,250 1,000 1,250 
กลุ่มที ่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 
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3. ค่าธรรมเนียมการศกึษาภาคการศึกษาพิเศษ  เทา่กบัครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมของหลักสูตร 

4. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ   ภาคการศึกษาละ 500  USD 

5. ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   85  USD  
   (สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย) 

6. ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อคร้ัง (USD) 

การสอบ/ระดับการศึกษา 
ลักษณะการจัดหลักสูตร 

ภาคปกติ 
นานาชาติ และ 
ภาษาอังกฤษ 

6.1  การสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรมหาบณัฑติ 10  30  

6.2  การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือสารนิพนธ์ สำหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือประกาศนียบตัรบัณฑิต 
ช้ันสูง 

 
15  

 
45  

6.3  การสอบวัดคุณสมบตัิ สำหรบัหลักสตูรดุษฎีบณัฑิต 15  45  
6.4  การสอบวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต 30  90  
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 899/2562) 
เร่ือง  การเรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและ 

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

 เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่ เข้าศึกษาและ
สถานภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 
14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันท่ี  21 มกราคม 2562  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันท่ี 
6 มีนาคม 2562 จึงออกประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและ
สถานภาพของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

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

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

ข้อ 3  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ข้อ 4  ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของภาคแรกท่ีเข้าศึกษา ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 5  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 4 ครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 6  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจในการออก
ประกาศหรือกำหนดวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี ้

ข้อ 7  ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย   
คำวินิจฉัยของอธิการบดีใหถ้ือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    28  มีนาคม  พ.ศ. 2562        
 
 

                                (ลงช่ือ) ชาญชยั  พานทองวิริยะกุล 
                                                                             (รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล) 
            คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
                                                                            รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  2873/2561) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

-------------------------- 
 
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  

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

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

ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561  เป็นต้นไป  

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

ประกาศฉบับใดท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับน้ี ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 ในประกาศนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน              
ที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ที่รับผิดชอบ            
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลยั หรือส่วนงานท่ี 
    เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี  ฐานะเทียบเท่าคณะ  
    วิทยาลัย ท่ีรับผิดชอบการจดัการหลักสตูร 
    โครงการพิเศษ 
 “คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือ 
    ส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นทีม่ี  ฐานะ 
    เทียบเท่าคณะ วิทยาลยั ท่ีรับผดิชอบการ 
    จัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ 
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 “หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้จัดการในลักษณะ
โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  

   พ.ศ.2561  
 “คณะกรรมการอำนวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการ

พิเศษ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  

   พ.ศ.2561   
 “นักศึกษากลุ่มที่ 1” หมายความว่า นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวชิาทางด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 “นักศึกษากลุ่มที่ 2” หมายความว่า นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ข้อ 5 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพเิศษแต่ละ 
หลักสูตร ให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามคำแนะนำของคณบดี  โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการอำนวยการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราหรือวงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้  

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระแลว้ตามอัตราการเรียกเก็บท่ีกำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ จะขอรับ
คืนไมไ่ด ้

ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาในการตคีวาม หรือการปฏิบตัิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำ
วินิจฉัยนั้นถือเป็นท่ีสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วัน ที่ 17 ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 

                          (ลงช่ือ) เด่นพงษ์  สุดภักด ี
                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและสื่อสารองค์กร 
                                                              ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  2873/2561) 
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคดัเลือก และค่าธรรมเนยีมการรายงานตัวและขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา 

กำหนดดังนี ้
 

รายการค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
ระดับ 

ปริญญาตร ี
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 
1.2 ค่าสมัครและสอบคดัเลือก 500 500 

1.3 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,000 3,000 
 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา กำหนดดังนี้ 

กลุ่มนักศึกษา อัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน (บาท) 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท และ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ปริญญาเอก และ

ประกาศนียบตัรบณัฑิตขั้นสูง 

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

 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาพิเศษ ให้จัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับ

ภาคการศึกษาปกติ 
4. ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

4.1  ระดับปริญญาตร ี ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท 
4.2  ระดับบัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท 

5. ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
5.1  ระดับปริญญาตร ี ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 
5.2  ระดับบัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาละ  2,500  บาท 

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลภายนอกท่ีลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา
โดยไม่ขอรับปริญญา ให้เรียกเก็บเป็นค่าหน่วยกิต โดยให้คำนวณอัตราค่าธรรมเนยีมการลงทะเบียนเรียนหนึ่ง
หน่วยกิต เท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามตารางในข้อ 2 หารด้วย 9 ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ 
ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้องสมุด บริการคอมพิวเตอร์ และบริการกีฬาด้วย 
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7. ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง ในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
 

รายการค่าธรรมเนียม 
อัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 

(บาท) 
7.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 2,000 
7.2 การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) 3,000 
7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์ 4,000 

7.4 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปรญิญาโท 5,000 
7.5 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปรญิญาเอก 6,000 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่  (ฉบับท่ี  1202/2563) 

เร่ือง  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 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มติที่ประชุม                 
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1202/2563) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2562 และมผีลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตร ระดบัปริญญาตรีและบณัฑติศึกษาให้คิดตาม
จำนวนหน่วยกิต ดังนี้  

3.1 หลักสูตรปกติ  
3.1.1 หลักสูตรแบบรายวิชา หน่วยกิตละไมเ่กิน 5,000 บาท  
3.1.2 หลักสูตรแบบชุดวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน 15,000 บาท  

3.2 หลักสูตรฝึกอบรม  
3.2.1 หลักสูตรนานาชาติ หน่วยกติละไม่เกิน 20,000 บาท  
3.2.2 หลักสูตรแบบรายวิชา หน่วยกิตละไมเ่กิน 10,000 บาท  
3.2.3 หลักสูตรแบบชุดวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน 15,000 บาท  

3.3 กรณีที่มีความจำเป็นต้องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราแตกต่างจากที่กำหนดให้ส่วน 
งานขออนุมัติต่ออธิการบด ี

ข้อ 4 อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการจัดการศึกษาแบบรายวิชา ชุดวิชา หรือการฝึกอบรมของ 
ส่วนงานให้ออกเป็นประกาศของสว่นงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพสัดุ 

ข้อ 5 ให้สำนักบริหารและพัฒนาวชิาการเป็นผูด้ำเนินการจัดทำรายละเอียดจำนวนเงินที่จะจา่ยให้ตาม
หลักเกณฑ์ และให้กองคลังเป็นผูด้ำเนินการโอนเงินใหส้่วนงานท่ีจัดการเรยีนการสอนรายวิชา ชุดวิชา หรือการ
ฝึกอบรม  

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบและประกาศ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ข้อ 7 ส่วนงานท่ีจัดการศึกษาอาจพจิารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสตูรฝึกอบรมก็ได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวทิยาลัย  
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ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัตติามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และการ
วินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันท่ี  29 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 
 

      (ลงช่ือ) ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ 
( รองศาสตราจารยไ์มตรี อินทร์ประสิทธ์ิ)  

            รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยการศึกษา  
         ปฏิบัติการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1282/2562) 
เร่ือง  การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลกัสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

-------------------------------------- 
 เพื่ อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และ ข้อ 14 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2562 เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2562  จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา เพือ่เป็นแนวปฏิบัติในการเก็บค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ไว้ดังนี้  
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1282/2562) เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาในระบบปกติ ที่ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่447/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมวิจัยตามหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา และประกาศใดหรือแนวปฏิบัติอันใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ข้อความในประกาศนี้แทน 
   ข้อ 4 ในประกาศนี้   
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายความว่า   คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
      “คณบด ี ” หมายความว่า   คณบดีของคณะ  วิทยาลัย หรือส่วนงานท่ีมีหลักสูตร 

        ระดับบัณฑิตศึกษา 
  ข้อ  5  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยให้เรยีกเกบ็ได้ในอัตราภาคการศึกษาละไม่เกิน 80,000 บาท 
  ข้อ 6 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยตามข้อ 5 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะเป็นผู้กำหนดโดยจัดทำเป็นประกาศของคณะ 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะอาจพิจารณา
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัยตามวรรคแรกเป็นการเฉพาะรายได้ 
 ข้อ 7 คณะใดที่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยไปก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยนั้นมีผลสมบูรณ์ 

ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิการบดีใหถ้ือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562          
    

(ลงช่ือ) ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 
                                                                (รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล) 
                       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
                                                                  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1283/2562) 
เร่ือง  การเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ 

การศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 
-------------------------------------- 

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

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

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

“ค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา”  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้คืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

“ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเมื่อนักศึกษา
ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา หรือสาขาวิชา หรือแผนการศึกษา หรือระบบการศึกษา รวมทั้งการ
เทียบโอนหนว่ยกิตรายวิชาอนัเกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา  ดังกล่าวข้างต้น 

“ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับนักศึกษาใหม่ที่
ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นๆ 
 ข้อ 5. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในข้อ 4  ให้เรียกเก็บ ดังนี ้ 

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

ระดับการศึกษา 
ภาคปกต ิ โครงการพิเศษ 

นานาชาติและ
หลักสตูรที่ศึกษา
เป็นภาษาอังกฤษ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต    
    สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1   500 1,500 2,950 
    สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2   400 1,250 2,400 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก 
    สำหรับนักศึกษากลุ่มที ่1 

 
1,500 

 
3,500 

 
4,500 

    สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2 1,250 3,000 3,650 

 
นักศึกษากลุ่มที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ 

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์                  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
วิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และ
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์) และคณะอื่นๆ  ในสาขาวิชานี ้

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

ข้อ 6. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิการบดีใหถ้ือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 

   (ลงช่ือ) ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 
                                                                    (รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล) 
                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
                                                                   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 834/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู” 
-------------------------- 

 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 อาศยัอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลยั ขอนแก่น (ฉบับท่ี 
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเวียน เมื่อวันที 25 พฤษภาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งท่ี 4/2549 โดยวิธีเวียนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 จึงออก
ประกาศไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1  ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 834/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 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 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  
639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี     6  กรกฎาคม   พ.ศ.2549 
 
                               (ลงช่ือ) กุลธิดา  ท้วมสุข 
             (รองศาสตราจารย์กุลธดิา  ท้วมสุข) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
                ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี   964/ 2548) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

-------------------------- 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะ      
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ               
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” เป็นไป         
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ           
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548  และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง                
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ               
หลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่  964/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์” 
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้ 

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

3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต    
ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ 

 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ  ต่อครั้ง 
4.1 การสอบประมวลความรู ้ 2,000 บาท 
4.2 การสอบการศึกษาอสิระ 4,000 บาท 
4.3 การสอบวิทยานิพนธ ์ 5,000 บาท 

 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548)  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญัหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏบิัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดเีป็นผูว้ินิจฉัย 
  
  ประกาศ   ณ  วันท่ี  30   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
 
 
                        (ลงช่ือ)    กลุธิดา  ท้วมสุข 
        (รองศาสตราจารย์กลุธิดา   ท้วมสุข) 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวเิทศสัมพันธ์ 
         ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 215/2550) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู” 
-------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู” เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อ มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อำนวยการหลักสตูร โครงการพเิศษ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 จึงออกประกาศไว้ดังนี้  
 ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 215/2550) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู”  
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้  

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชุดวิชาละ 35,000 บาท และสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 ครบ 3 ชุดวิชา แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในอัตราครึ่งหนึ่ง  

3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ฉบับท่ี 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  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคา่ธรรมเนียมการศึกษา 
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 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
  

ประกาศ ณ วันท่ี   16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 
 

 
                     (ลงช่ือ) กุลธิดา  ท้วมสุข 
              (รองศาสตราจารย์กลุธิดา  ทว้มสุข) 

           รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและวิเทศสมัพันธ ์
     ปฏิบัตริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 27/2553) 
เร่ือง  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 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 จึงออก
ประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

ฉบับน้ีแทน 
 3. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ใหเ้รียกเก็บดังนี ้
      3.1 ขั้นปริญญาเอก   ภาคการศึกษาละ   80,000  บาท 
      3.2 ขั้นปริญญาโท    ภาคการศึกษาละ   50,000  บาท 
 4.  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ          
อาจพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจัยตามข้อ 3 ให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ 
 5.  กรณีที่คณะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยไปก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจัยนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 6.  กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้คำวินิจฉัย
ของคณบดีถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
 
             (ลงช่ือ)      เกียรติ  แสงอรุณ 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ  แสงอรุณ) 
                    คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 9/2549 
เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 
 ด้วยเห็นสมควรให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม สำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่างสถาบัน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรียกเก็บจากนักศึกษาต่างสถาบัน 
เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น   เพื่อให้การ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมีความเหมาะสม 

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตราข้อ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541.จึงออก
ประกาศดังนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 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
ค่าธรรมเนียมการทำวิทยานิพนธ์ หรือวิจัยร่วม  เพียงครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียม ที่นักศึกษาต้องชำระ
ตามปกติ 
 ข้อ 4 นอกเหนือจาก ข้อ 3 ให้เป็นไปตามประกาศใน  ข้อ  2  ทุกประการ 

ข้อ 5 ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มีอำนาจวินิจฉัยหรือสั่งการ โดยการวินิจฉัยหรือสั่ งการของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ้นสุด 
  

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

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

ประเภท สาขาวิชา ระดับการศึกษา ภาคการศึกษาละ (บาท) 

กลุ่มปฏิบตัิการ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์  
จุลชีววิทยา ชีวเคมี  
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ปริญญาโท 10,000 

ปริญญาเอก 15,000 

กลุ่มบรรยาย คณิตศาสตร์  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิต ิ

ปริญญาโท 5000 

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

-------------------------- 
 
 เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม
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 (ฉบับท่ี 15/2548) ลงวันที่ 
29 มิถุนายน 2548 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการศึกษาการวิจัยหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา 
 ข้อ 4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ให้เรียกเก็บเท่าค่าใช้จ่ายจริงในการทำวิจัย โดยให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยในอัตราภาค
การศึกษาละไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เรียกเก็บในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ์ 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ อาจ
พิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิจัยเป็นการเฉพาะรายได้ 
 ข้อ 5. ให้คณบดีรักษาการตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศ
นี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัย  
 
  ประกาศ  ณ วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.2549 
 
             (ลงช่ือ)   อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ ์
           (รองศาสตราจารย์อัศนี  ปาจนีบูรวรรณ์) 
                  คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่(ฉบับท่ี 1143/2554) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ 
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” 

……………………………………………….. 
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของภาควิชา

ส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ 
และบังเกิดผลดตี่อมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย(ฉบับท่ี 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ คราว
ประชุมครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ  โดยวิธีเวียน  คราวประชุม ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี ้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1143/2554) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชาส่งเสริมการ เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์” “วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” 

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2554  เป็นต้นไป 

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

ข้อ 4  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
ส่งเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์” “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” 
ที่จัดการในหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด ดังนี้ 

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

ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ 

4.3 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อครั้ง 
รายการคา่ธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนยีม 

(บาท) 
4.3.1 การสอบประมวลความรู้ 1,000.- 
4.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ 2,000.- 
4.3.3 การสอบการวิทยานิพนธ์ 3,000.- 
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 ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  23  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2554 
 

(ลงช่ือ) เด่นพงษ์  สุดภักด ี
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
รองอธิการบดฝี่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่(ฉบับท่ี 1573/2562) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 
……………………………………………….. 

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรบัหลักสตูรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดตี่อมหาวิทยาลัย 

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 ดังน้ี 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1573/2562) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด ดังนี ้

 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 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ ์ 5,000 บาท  

 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 และระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
 

     (ลงช่ือ) สุรศักดิ์  วงศร์ัตนชวีิน 
 (ศาสตราจารยส์ุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน) 
         คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

    ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่(ฉบับท่ี 252/2552) 
เร่ือง 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 ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

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

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
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 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนภาค

การศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่ง
ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้ให้อธกิารบดีเป็นผู้วินิจฉยั 
  ประกาศ ณ วันท่ี 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

     (ลงช่ือ) กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสขุ) 

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่  (ฉบับท่ี 1890/2553) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” 

---------------------------------------- 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ  พ.ศ. 2548  และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ       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  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์” 
 ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 586/2551)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์” 
 ข้อ 3 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น  ปีการศึกษา  2551    เป็นต้นไป 
 ข้อ 4  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” ท่ีจัดการเป็นหลักสูตร
โครงการพิเศษ  กำหนดดังนี้ 

4.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
4.1.1  ภาคการศึกษาปกต ิ   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
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา  เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 
หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ 
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ข้อ 5.  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้   ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 

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

 

(ลงช่ือ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
   (รองศาสตราจารย์กุลธดิา  ท้วมสุข) 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
                        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 587/2551) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ คราว
ประชุมครั้งที่ 13-24/2550  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 6 / 2550  เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2550  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2551)  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  “หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน” 
 ข้อ  2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2551  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”  
ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี ้
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ภาคเรยีนละ     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 ค่าธรรมเนียมการสอบการศกึษาอิสระ  3,000 บาท/ครั้ง 
 3.3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ 5,000 บาท/ครั้ง 

 ข้อ  4  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้   ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ  5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  3 เมษายน   พ.ศ. 2551 

       (ลงช่ือ)  กุลธิดา  ท้วมสุข 
         (รองศาสตราจารย์กุลธดิา  ท้วมสุข) 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวเิทศสัมพันธ์ 
                             ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่11/2561) 
เร่ือง  การเกบ็ค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สำหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาท่ีมีการสนับสนนุค่าธรรมเนยีมการวิจัย 
 

-------------------------------------- 
 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
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 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ไวด้งันี้  

 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 11/2561) 
เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนยีมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบณัฑติศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาท่ี
ได้รับทุนการศึกษาที่มีการสนับสนนุค่าธรรมเนียมการวิจัย” 
 ข้อ 2  ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3   ให้ยกเลิก ประกาศอื่นใดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน 
   ข้อ 4 ในประกาศนี้   
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายความว่า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
      “คณบด ี ” หมายความว่า   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
  “นักศึกษา” หมายความว่า   นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์
  ข้อ  5  หลักเกณฑ์การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการวิจยั 
         5.1 อัตราคา่ธรรมเนียมเรียกเกบ็สำหรับนักศึกษาระดับปรญิญาโท ภาคการศกึษาละ ไมเ่กิน 60,000 บาท 
         5.2 อัตราคา่ธรรมเนียมเรียกเกบ็สำหรับนักศึกษาระดับปรญิญาเอก ภาคการศกึษาละ ไมเ่กิน 80,000 บาท 
  ข้อ 6 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนยีมการวิจัย 
       ให้เป็นคา่ใช้จ่ายสำหรับการศึกษาวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ โดยสามารถสะสมได้จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามความจำเป็น ดังต่อไป 
        6.1 ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
  6.1.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์และการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือจำเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจัย 
  6.1.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ 
  (1) การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและ 

    ตา่งประเทศ 
(2) การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัย ท้ังจากในและต่างประเทศ 
(3) การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
(4) ค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ 
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(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  วันท่ี  15 มกราคม พ.ศ. 2561         
    

       (ลงช่ือ) อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร 
                                                                         (ศาสตราจารย์อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร) 
                       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 3056/2561) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ                
ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  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 ดังน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3056/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” 

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  224/2549) เรื่อง 
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 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ 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 
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 ข้อ 6  ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และคำ
วินิจฉัยถือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันท่ี 
17 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยทีเ่กี่ยวข้อง 
  
  ประกาศ  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

         (ลงช่ือ)  เด่นพงษ์  สุดภักดี 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
   ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  (ฉบับท่ี 006 /2552) 
เร่ือง    การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

สำหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา/วิจัย 
......................................... 

 เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอาศัยอำนาจตามความ           

ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541  ประกอบกับข้อ 6 แห่งประกาศ

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

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 16/2551             

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 จึงออกประกาศเกี่ยวกับ การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์   เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ดังน้ี 

ข้อ 1  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่   006 /2552)  

เรื่อง   การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุน

ที่มีการจ่ายคา่ธรรมเนียมการวิจัย     

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่    ปีการศึกษา  2551    เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดของคณะศึกษาศาสตร์   ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้และให้ใช้ประกาศ ฉบับนี้แทน 

ข้อ 4  ในประกาศนี ้

  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  “คณะ”  หมายถึง     คณะศึกษาศาสตร ์

  “คณบดี” หมายถึง     คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 “นักศึกษา” หมายถึง     นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์  ที่ไดร้ับทุนท่ีมี 

                     การจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจัย    

ข้อ 5   หลักเกณฑ์การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม 

5.1   อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท 

5.2   อัตราค่าธรรมเนียมเรียกเกบ็สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท 

5.3  ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการประจำคณะ  พิจารณาลดหย่อนหรือ  

ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย 
ข้อ 6   การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย   ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังตอ่ไปนี ้ โดยความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
6.1   เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมขอ้เสนอวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานพินธ์และการจดัหาวสัดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือจำเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจยั 
6.2   เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ 
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6.2.1 การเข้าร่วมประชมุหรือสมัมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 

6.2.2  การจัดหาข้อมลูทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัย ท้ังจากในและตา่งประเทศ 
6.2.3  การนำเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
6.2.4 ค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักศกึษาต้องเดนิทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ 
6.2.5 การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ฝ่ายไทย และฝ่ายต่างประเทศ 
6.3   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ 

ข้อ 7  ให้คณบดีเป็นผู้รักษาตามประกาศนี้  ในกรณีมีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติ 

ตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี     3     มีนาคม    พ.ศ.  2552 

     
                  ( ลงช่ือ)  ไพศาล   สุวรรณน้อย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล   สุวรรณน้อย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 22/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา  

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ “หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา” เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช โครงการพิเศษ ท่ีเป็นพันธสัญญาตกลงให้ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 775/2545)  ลงวันที่               
5 พฤศจกิายน พ.ศ.2545 
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตมหาบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชา ท่ีจัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกต ิ 28,000  บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 14,000  บาท 
  3.2 กรณีทีเ่ป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสดุท้ายเพื่อสำเร็จการศกึษา โดยเหลือหน่วยกิตทีต่้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จา่ยในอัตรา         
กึ่งหนึง่ของค่าธรรมเนยีมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกต ิ
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง 
  4.1 การสอบประมวลความรู ้     1,000   บาท 
  4.2 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ ์  2,500  บาท 
  4.3  การสอบวิทยานิพนธ์     3,500  บาท 
 ข้อ 5 ค่ าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็น ไปตามที่ กำหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบ
หรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 
                                          (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
                        (รองศาสตราจารย์กลุธิดา  ท้วมสุข) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                                                               ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

225 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 578/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศกึษา สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ 

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

 เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เอือ้ตอ่การบริหารและการจัดการหลักสูตร และบังเกิดผลดี 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะพยาบาล
ศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 9/2551  เมื่อวันที่ 16 กันยายน  25451  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2551  จึงออกประกาศไว้ 
ดงันี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 578/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ส าขาวิชาการ
พยาบาล” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
หลักสูตรโครงการพิเศษ  ท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาล ที่จดัการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี ้
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกต ิ 60,000  บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 30,000  บาท 
   3.1.3 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว้ หรือเปน็การ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพือ่สำเร็จการศึกษา และเหลือหน่วยกิตทีต่้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต  
ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกต ิ
   3.2  ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง 
   3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคณุสมบัต ิ  3,000   บาท 
   3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบวทิยานิพนธ ์  6,000   บาท 
 ข้อ  4  ค่ าธรรม เนี ยมที่ ไม่ ได้ กำหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็น ไปตามที่ กำหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัคา่ธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2552 
                                           (ลงช่ือ)    กุลธิดา  ท้วมสุข 
                        (รองศาสตราจารย์กลุธิดา  ท้วมสุข) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                                                                ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที ่116/2548) 
เร่ือง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย 

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

 
 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจัย ตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 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 ไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 116 /2548) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจัย ตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์” 
 ข้อ 2. ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแตปี่การศึกษา 2548 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในประกาศนี ้
  “คณะแพทยศาสตร์”  หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณบดี”            หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้านปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
  “เงนิคา่ธรรมเนียม” หมายถึง เงินท่ีเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวิจัย ตาม หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ 
 ข้อ 4. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาตามหลักสูตร หรือสาขาวิชาระดับปริญญา
เอก ของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีได้รับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวจิัยจากหนว่ยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น 
 ข้อ 5. การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอัตราและข้อกำหนดของแหล่งทุนแต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้นำเข้าเป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก-จ่ายสำหรบัเป็นคา่ใช้จ่ายให้กับ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดในข้อ 7 ของประกาศนี ้
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหย่อนหรือ
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย 
 ข้อ 6. หลักเกณฑ์การชำระเงิน 
  6.1 การชำระเงินค่าธรรมเนียม ให้ชำระที่หน่วยเงินรายได้ งานคลัง สำนักงานคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
  6.2 นักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าธรรมเนียม หรือชำระแต่ไม่ครบ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะชำระเงินค่าธรรมเนียมจนครบถ้วน 
 ข้อ 7. การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

227 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

  7.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชา ร้อยละ 10 
  7.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์และการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมอืจำเป็นบางส่วนเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย 
  7.3 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารทางวิชาการในการศึกษาวิจัย การ
จัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ในสาขาวชิาทีเ่กี่ยวข้อง 
  7.5 เป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
  7.6 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศและ/หรือการ
ประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี) 
  7.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยตามประกาศนี้ 
 การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อ 8. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีหากมีปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้          
ใหค้ณบดีเป็นผู้วินิจฉยั คำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19 ธันวาคม พ.ศ.2548 
     

      (ลงช่ือ)  สัญญา  ร้อยสมมุติ 
      (รองศาสตราจารย์สัญญา  ร้อยสมมุติ) 
                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
               ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์  
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ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 18/2549) 
เร่ือง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย 

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

 
 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และ
โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อ
วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2549 คณะแพทยศาสตร์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ของ
หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่   18 /2549) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย ของหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
  “คณะแพทยศาสตร์”  หมายถงึ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณบดี”         หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้านปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
  “เงินค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการวิจัย ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ 
 ข้อ 4 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาระดับปริญญาโท 
ของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีได้รับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเท่านัน้ 
 ข้อ 5 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ให้เรียกเก็บตามอัตราและข้อกำหนดของแหล่งทุน แต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้นำเข้าเป็นเงินรับฝากเพื่อเบิก-จ่ายสำหรบัเป็นคา่ใช่จ่ายให้กับ
หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดในข้อ 7 ของประกาศนี ้
 ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหย่อนหรือ
ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย 
 ข้อ 6 หลักเกณฑ์การชำระเงิน 
  6.1 การชำระเงินค่าธรรมเนียม ให้ชำระที่หน่วยการเงินและบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
  6.2 นักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือชำระแต่ไม่ครบ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะชำระเงินค่าธรรมเนียมจนครบถ้วน 
 ข้อ 7 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนยีม ให้ใช้จ่ายเพื่อวตัถุประสงคด์ังต่อไปนี ้
  7.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการหลักสตูรของสาขาวิชา ร้อยละ 10 
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  7.2 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์และการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณห์รือเครื่องมือจำเป็นบางส่วนเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย 
  7.3 เป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางวิชาการในการศึกษาวิจัย การ
จัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  7.5 เป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 
  7.6 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศและ/หรือการ
ประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิจัยฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ (หากมี) 
  7.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกีย่วขอ้งกับการทำวิจัย 
 การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ข้อ 8 ให้คณบดีเป็นผูร้ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีหากมีปัญหาในการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามประกาศนี้ 
ให้คณบดเีป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2549 
 
 
            (ลงช่ือ) วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม 
       (ศาสตราจารย์วริุฬห์  เหล่าภัทรเกษม) 
                คณบดีคณะแพทยศาสตร ์  
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ฉบับท่ี  62 /2558) 
เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
สำหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนนุค่าธรรมธรรมเนียมการวิจัย 

............................. 
 เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 6 แห่ง
ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 447/2549) ลงวันท่ี 21 เมษายน 2549 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย
ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ                  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที ่2/2558 เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2558  และโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่  10/2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 จึงออก
ประกาศเกี่ยวกับ การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี ้

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

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปกีารศึกษา 2558 เปน็ต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้และ

ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
ข้อ 4 ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
“คณะ” หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
“นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะมนุษยศาสตร์และ  
                                           สังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนท่ีมีการจ่ายค่าธรรมเนยีมการวิจยั 
กรรมการประจำคณะ หมายถงึ กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ข้อ 5 หลกัเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
5.1 อัตราคา่ธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาระดับปรญิญาโท  ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 
5.2 อัตราคา่ธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาระดับปรญิญาเอก ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท 
5.3 ในกรณีมีเหตผุลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาลดหย่อนหรือ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็นการเฉพาะราย 
ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวจิัย ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังตอ่ไปนี้ โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาของสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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6.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  การทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์  และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือจำเป็นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจัย 

6.2 เป็นค่าใช้จ่ายของหลักสตูร 
6.2.1 การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวชิาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
6.2.2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
6.2.3 การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจัย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
6.2.4 ค่าใช้จ่ายในกรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยบางส่วนในต่างประเทศ 
6.2.5 การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิจัย

ฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ 
6.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณบดีอนุมตัโิดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ  

ข้อ 7 ให้คณบดเีป็นผูร้ักษาตามประกาศนี้ ในกรณีมีปัญหาในการตคีวามหรือการปฏิบตัิตามประกาศนี้ 
ใหค้ณบดเีป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
  ประกาศ ณ วันที่  กันยายน พ.ศ. 2558 
 
        (ลงช่ือ) กุลธิดา ท้วมสุข 

       (รองศาสตราจารย์กลุธิดา ท้วมสุข) 
                                                                           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1373/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 

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

เพือ่ให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ”    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย   การจัด
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์  โดยการเวยีนขอ
ความเห็นชอบ เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2552  และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ โดย
วิธีเวียน คราวประชุมครั้งที่ 3/2552  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม 2552  จึงออกประกาศไว้ดงันี ้

ข้อ 1   ประกาศนี้  เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1373/2552) 
เรื่อง   ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ”     

       ข้อ 2    ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
                   ข้อ 3   อัต ราค่า ธรรม เนียมการศึกษา  และค่าธร รม เนียมอื ่นๆ  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ที่จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ  กำหนดดังนี้ 
          3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
          3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ          30,000   บาท 
          3.1.2   ภาคการศึกษาฤดูร้อน   15,000   บาท 
   3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว  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  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
          ข้อ 6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือ ปัญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2552  
 
 
      (ลงช่ือ) กุลธิดา  ทว้มสุข 
            (รองศาสตราจารย์กลุธิดา  ท้วมสุข) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 2013/2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ 

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

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ” เพื่อให้ 
บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์  เอื้อประโยชน์
ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัย อำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง 
ค่ า ใช้ จ่ าย ใน การจั ด ก ารห ลั กสู ต ร โค รงก ารพิ เศษ  โดยความ เห็ น ชอบ ของคณ ะกรรมการป ระจ ำ                           
คณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2552  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2013/2552) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพยาธิวิทยา
คลินิกและการจัดการ” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น  ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการ
จัดการ ที่จัดการเป็นหลักสตูรโครงการพิเศษนี้ ให้จ่ายได้ตามที่กำหนดในบัญชีแนบท้าย 
 ข้อ4  ค่ าใช้จ่ าย ใด  ๆ  ที่ มิ ได้ กำหน ดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็ น ไปตามที่ กำหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการนั้น ๆ 
 กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 ข้อ 5  ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือ
ปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
       ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2013/2552) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 
 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่ายไม่เกิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  
1.1 กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก คนละ 100 บาท/ต่อการสอบหนึ่งครั้ง    

(กรรมการไมเ่กิน 10  คน) 

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

      1.3 วิชาภาษาอังกฤษ 
            กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 

 

2000 บาท/วิชา 
ส่วนท่ีเกินจำนวน 10 คน  คิด
ค่าตอบแทนคนละ 100 บาท/ผูเ้ขา้
สอบ 1 คน   ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 
12,000 บาท 

1.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 5 รายวิชา 
 

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

1.5 กรรมการคมุสอบ 250 บาท/คน/คาบ 
2. ค่าตอบแทนการสอน  

2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลยัให้จ่ายได้ในอัตราที่เหมาะสมตาม
คุณวุฒิ ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

      อาจารย์ภายนอกคณะ 
       

 
 
 

700-1000  บาท/ช่ัวโมง 
   

2.2 อาจารย์ประจำภายในคณะ 
ให้จ่ายไดต้ามทีก่ำหนดไวใ้นอัตราดังนี้   

- การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี 

- การสอนภาคปฏิบตัิการ 
        อาจารย์เจ้าของปฏิบัติการ 
        อาจารย์ช่วยคุมฝึกปฏิบัติการ 
       ผู้ช่วยเตรียมปฏิบตัิการ 
       เจ้าหน้าท่ีทำความสะอาดอปุกรณ ์

 
 

500 บาท/ช่ัวโมง 
 

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

     2.3 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 500 บาท/รายวิชา 
    2.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารของหลักสูตร  100 บาท/รายวิชา/ภาคการศึกษา 
3. ค่าตอบแทนการสอนวิชาการศกึษาอิสระ/วิทยานพินธ ์  
    3.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานพินธ ์ 2,000 บาท/เรื่อง 
    3.2 คณะกรรมการ สอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ ์ 1,000 บาท/เรื่อง 

    3.3 คณะกรรมการ สอบการศกึษาอิสระ/วิทยานิพนธ ์ 1,000 บาท/เรื่อง 
    3.4 ค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ เฉพาะค่าเดินทาง ท่ีพัก ตามที่จา่ย

จริง ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ครัง้ 
    3.5 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นกรรมการ สอบการศกึษา

อิสระ/วิทยานิพนธ ์
1,000 บาท/คน/ครั้ง 

4. ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู ้ 3,000 บาท/ครั้ง 
5.  ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสตูร/ปีการศึกษา  

     5.1 ค่าจ้างเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผูส้อบบัญชี
รับอนุญาต 

ไม่เกิน 10,000 บาท (ตามที่จ่าย
จริง) 

    5.2  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 50,000 บาท (ตามที่จ่าย
จริง) 

 
หมายเหตุ: 1.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี ้

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

                1.2  ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% (ส่วนท่ีเหลอืให้จ่ายกรรมการใน 
       อัตราส่วนเท่าๆ กัน) 

   2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอสิระ/วิทยานิพนธ ์และกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ ์ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่าๆ กัน ทั้งนี้ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   3.  อัตราการจ่าย ข้อ 1 และข้อ 2 ใช้กับรายวิชาที่ดำเนินการสอนโดยคณะเทคนิคการแพทย์ 
              4. รายวิชาที่สังกัดต่างคณะให้คณะต้นสังกัดพิจารณาใช้อัตราของมหาวิทยาลัย(ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 640/2548 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ) ตามความเหมาะสม 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 46/2552) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 
 เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันท่ี 1 
เมษายน 2552 จึงประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิค
การแพทย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป และใหย้กเลิกประกาศคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น(ฉบับท่ี 17/2546) ลงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2546 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์(ฉบับที่ 
38/2550) ลงวันท่ี 13 กันยายน 2550 และประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 4/2551) ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2551 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 กรกฎาคม  พ.ศ.2552 
 
                      (ลงช่ือ)   เกรียงไกร   กิจเจริญ) 
                (รองศาสตราจารย์เกรยีงไกร   กิจเจริญ) 
           คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 46/2552)  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2552 

หลักเกณฑ์ค่าใชจ้่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ ์
 
                                 ค่าตอบแทน               ลักษณะหลักสูตร 
                    ระดับปริญญาโท 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ต่อเรื่อง 

                  ภาคปกติ 
                  2,000  บาท 

2. คณะกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อเรื่อง                   1,000  บาท 

3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธต์่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)                   1,000  บาท 
4. กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานพินธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ หรือ
มหาวิทยาลยัฯ) 

          1,000  บาทต่อครั้งต่อคน 

5. กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ(์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัยฯ)           1,000  บาทต่อครั้งต่อคน 
6. ค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัฯ ใน 
     6.1 การสอบเค้าโครงวิทยานพินธ์ 
     6.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าที่พักตามที่จ่ายจริง) 

ไม่เกิน 10,000  บาทต่อครั้งต่อคน 

 
หมายเหต ุ
 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี ้

1. ถ้ามีกรรมการ 2 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ให้จ่ายประธานต่อกรรมการ  
ในอัตรา 2 : 1 
2. ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% สว่นที่เหลือให้จ่ายกรรมการในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน โดยไม่รวมค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะหรือ
มหาวิทยาลัย 
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การเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนพินธ์ 
 

                                 ค่าตอบแทน               ลักษณะหลักสูตร 
                    ระดับปริญญาเอก 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีบณัฑิตต่อเรื่อง 

                  ภาคปกติ 
                  10,000  บาท 

2.คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบตั ิต่อครั้ง (จ่ายไมเ่กิน 2 ครั้ง)                    2,000  บาท 
3. คณะกรรมการสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ต่อเรื่อง                    2,000  บาท 

4. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)                    2,000  บาท 
5. กรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ หรอื
มหาวิทยาลยัฯ) 

          1,500  บาทต่อครั้งต่อคน 

6. กรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)           1,500  บาทต่อครั้งต่อคน 
7. ค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัฯ ใน 
    7.1 การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
    7.2 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าทีพั่กตามที่จ่ายจริง) 

ไม่เกิน 10,000  บาทต่อครั้งต่อคน 

 
หมายเหต ุ
 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี ้

1. ถ้ามีกรรมการ 2 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ให้จ่ายประธานตอ่กรรมการ ใน 
อัตรา 2 : 1 
2. ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% ส่วนที่เหลือให้จ่ายกรรมการในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน โดยไม่รวมคา่ตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะหรือ
มหาวิทยาลยั 
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับท่ี 26/2549) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยสำหรับนกัศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
-------------------------- 

 
  เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
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. นักศึกษาท่ีได้รับเงินทุนท่ีสามารถใหเ้รียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวจิัยได้ ให้เก็บในอัตรา
สูงสุดที่ทุนสามารถใหไ้ด้ แตไ่มเ่กนิ คนละ 80,000 บาท/ภาคการศกึษา 

2. นักศึกษาได้รบัทุนท่ีไม่ครอบคลมุถึงค่าธรรมเนยีมการวิจัย หรือไมไ่ดร้ับเงินทุน ไม่ต้องชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการวิจัย 

3. ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
 

 
            (ลงช่ือ)    ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ ์
      (รองศาสตราจารย์ชูชาติ  อารีจติรานุสรณ์) 
              คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี   2161/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

หลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกฬีา” 
------------------------------- 

 เพือ่ให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของหลักสตูร
สาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552  และโดยความเห็นชอบของ
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  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
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 เหลือหน่วยกิตทีต่้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง 
  4.1 การสอบประมวลความรู้   2,000 บาท 
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  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 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในปร ะกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินจิฉัย 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 

 
 

    (ลงช่ือ)   กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
                      (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                                  รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                      ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  2162/ 2552) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

         หลักสูตรสาขาวิชาร่วม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกฬีา” 
------------------------------- 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ    หลักสูตรสาขาวิชาร่วม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา” เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้าน
วิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 4/2552     เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2552              
จึงออกประกาศไว้ ดังนี ้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่2162/2552) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา”  
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา” ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษนี้ ให้จ่าย
ได้ตามที่กำหนดในบญัชีแนบท้ายประกาศนี ้
 ข้อ  4 ค่ า ใช้จ่ าย ใดๆ  ที่ มิ ได้ ก ำหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็ น ไปตามที่ กำหนด ไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ 
 กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ  
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 ข้อ 5 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
 
           (ลงช่ือ)   กิตติชัย  ไตรรัตนศิรชัิย 
                     (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                                  รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
                     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 105/2554) 
เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกฬีา 
------------------- 

  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  ดังต่อไปนี ้
  ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 105/2554) 
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและ
การกีฬา” 
  ข้อ 2.  ให้ใช้ประกาศนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการกีฬา เป็นจำนวน 80,000.- บาท ต่อภาคการศึกษา โดยให้เรียกเก็บในภาคการศึกษาถัดไป 
หลังจากท่ีนกัศึกษาสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว 
  ข้อ 4. ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิจัยหรือผ่อนชำระตาม
ข้อ 3 เป็นการเฉพาะราย ได้ 
  ข้อ 5. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ
หรือปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
    ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 
                                               (ลงช่ือ)      อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร ์
                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตตัตะวะศาสตร์) 
                                                        รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
                                               รักษาราชการแทนคณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1435/2563) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหาร
และการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อ 14 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 
2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 7/563  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1435/2563) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย”  

ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับสำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค 
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 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแล้ว และเป็นการลงทะเบียนภาค 
การศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียน อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต สำหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ  

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันท่ี 
17 ตุลาคม 2561 และระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและ คำ
วินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

      (ลงช่ือ) ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ 
(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ)  

         รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  
        ปฏิบัติการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  727/2558) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา 

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา  
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ                  
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชา” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อ
มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ว่าด้วย                      
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 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 ครั้งท่ี 12/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 
จึงออกประกาศไว้ดังน้ี.- 
 ข้อ  1.   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่727/2558)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ  2.  ใหป้ระกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ ภาคการ 
ศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป   
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 220/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสตูรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2549 
 ข้อ  4.  อตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษา และค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ท่ีจัดการศึกษาเป็นหลักสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดังนี้ 
  4.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   4.1.1  ภาคการศึกษาปกต ิ  33,000  บาท 
   4.1.2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  16,500  บาท 
  4.2  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการ 
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้
จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคศึกษาปกติ 
 
 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

246 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

5 

 4.3  ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ตอ่ครั้ง 
  4.3.1  การสอบประมวลความรู ้ 1,500  บาท 

            4.3.2  การสอบการศึกษาอิสระ 2,500  บาท 
   4.3.3  การสอบวิทยานิพนธ์  3,000  บาท 
 ข้อ  5.  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ  6.  ให้อธิการบดีเป็นผูร้ักษาการตามประกาศนี้  กรณีที่มีปญัหาปฏิบัติตามประกาศนี ้ให้อธิการบดี
เป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยนั้นใหถ้ือเป็นท่ีสุด 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
                  (ลงช่ือ)   เด่นพงษ ์ สุดภักด ี
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                 ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1064/2555) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับแก้ไข) 
-------------------------- 

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2555 และที่ประชุมคณบดี  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 ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ วันที่ 19 มิถุนายน  พ.ศ.2555 
 
 
 
            (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักด ี
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                 ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1064/2555) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิตทุกสาขาวชิา คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบับแก้ไข) 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับท่ี 1172/2549) 

อัตราจ่าย รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับท่ี 

1064/2555) 

อัตราจ่าย 

1. ค่าตอบแทนการสอบตา่ง ๆ  
 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจา่ย 
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายในสัดส่วน 
สองเท่าของกรรมการภายใน 

2,400 บาท
ต่อครั้ง 

3.ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ 
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
เค้าโครง วิทยานิพนธ์ โดยให้
แบ่งจ่ายกรรมการคนละ
เท่าๆกัน 

3,000 บาทต่อ
ครั้ง 

     1.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 
การศึกษาอิสระ โดยใหแ้บ่งจ่ายกรรมการ 
คนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายในสัดส่วน 
สองเท่าของกรรมการภายใน 

2,500 
บาทต่อ
ครั้ง 

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบการศึกษาอิสระโดยให้
แบ่งจ่ายกรรมการ คนละ
เท่าๆกัน 

3,000 บาท
ต่อครั้ง 

      1.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตัดสินผลแล้ว  
โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการคนละเทา่  ๆ กัน 
 กรณีกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกให้ 
จา่ยในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการ 
ภายใน 

3,000 
บาทต่อ
ครั้ง 

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อ
ได้ตดัสินผลแล้ว โดยให้แบ่ง
จ่ายกรรมการคนละเท่า  ๆ 
กัน 

4,000 บาท
ต่อครั้ง 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร 
       2.1 ค่าตอบแทนกรรมการจดั 
การศึกษาและเจ้าหนา้ทีท่ี่ปฏิบัติงาน 
ในวันหยุดราชการเต็มวัน โดยมเีวลา 
ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง  
ให้จ่ายในอัตราต่อไปนี ้

- กรรมการจดัการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี 
  ตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 
- เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา 
 รวมทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้าง 
 ช่ัวคราว 

 
 
 
 
 
 
300 บาท
ต่อวัน 
200 บาท
ต่อวนั 

 
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัด

การศึกษาและเจ้าหนา้ที่ท่ี
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการ ให้
เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับท่ี 1172/2549) 

อัตราจ่าย รายการค่าใช้จ่าย 
(ตามประกาศ มข.ฉบับท่ี 

1064/2555) 

อัตราจ่าย 

       2.2 ค่าตอบแทนกรรมการจดั 
การศึกษาและเจ้าหนา้ที่ท่ีปฏิบัติงานนอก 
เวลาราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 

ช่ัวโมงครึ่ง ให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี ้
- กรรมการจดัการศึกษาและเจ้าหน้าท่ี

ตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 
- เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา 

รวมทั้งลูกจา้งประจำและลูกจา้ง
ช่ัวคราว(กรณีการปฏิบตัิงานไม่ครบ
ตามกำหนดไว้ข้างต้นให้คดิเฉลีย่เป็น
ช่ัวโมงเศษของช่ัวโมงให้ตัดทิ้ง และ
ในหนึ่งวันให้มีสิทธ์ิได้รบั
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการได้ครั้งเดียว 

 
 
 

 
300 บาท
ต่อวนั 
200 บาท
ต่อวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

250 
 ค

ู่มือ
นัก

ศึก
ษา

 2
56

5 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1172/2549) 
เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-------------------------- 

โดยที่ เห็ น เป็นการสมควรกำหนดค่าใช้จ่ ายในการจัดการหลักสู ตร โครงการพิ เศษหลักสู ตร                
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุม
ครั้งท่ี 14/2548 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2548 จึงขอออกประกาศไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1172/2549) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1/2547) เรื่อง ค่าตอบแทนคณาจารย์ 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 
 ข้อ 4 ในประกาศนี ้
  “คณะ”       หมายถึง   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “โครงการ”   หมายถึง  โครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 ข้ อ  5   อั ต ราค่ า ใช้ จ่ าย ในการจั ด ก ารหลั กสู ต ร โค รงการพิ เศษ  เพื่ อผ ลิ ตบัณ ฑิ ตห ลั กสู ต ร                       
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ให้คณะฯ จ่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้
 อัตราค่าใช้จ่ายใดที่มิได้กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ให้ใช้อัตราค่าใช้จ่ ายตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้น ๆ กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้ 
โดยอนุโลมให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 ข้อ 6 ให้คณบดีเป็นผูร้ักษาการตามประกาศนี้ กรณีทีม่ีปญัหาในการตีความหรือปัญหาการปฏิบตัิตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
  ประกาศ  ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2549 
            (ลงช่ือ)   พิศาล  ศิริธร 
      (รองศาสตราจารย์พิศาล  ศิริธร) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวจิัย 
                                                              ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชีแนบท้ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 1172/2549) 
เร่ือง อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

ทุกสาขาวิชา   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราจ่าย 

1. ค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
 1.1 กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก คนละ 

 
300 บาทต่อวัน 

 1.2 กรรการออกข้อสอบ เหมาจ่าย 800 บาทต่อวิชา 

 1.3 กรรมการตรวจข้อสอบปรนัย ชุดละ 30 บาทต่อชุด 
 1.4 กรรมการตรวจข้อสอบอัตนยั ชุดละ 100 บาทต่อชุด 
 1.5 กรรมการสอบสัมภาษณ ์ 50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน 
 1.6 กรรมการคมุสอบคนละ 100 บาทต่อช่ัวโมง 

 1.7 กรรมการหรือเจ้าหนา้ที่ท่ีปฏบิัติงานเฉพาะกิจ 100 บาทต่อช่ัวโมง 
2. ค่าตอบแทนการสอน 
 2.1 ค่าตอบแทนการสอนวิชาบรรยาย 

- หมวดวิชาบังคับ ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายซึ่งรวมถึงการออก
ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ตรวจรายงานและคมุสอบในอัตรา  (ในกรณี
เชิญอาจารย์พเิศษให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ 600 บาท
อัตรานี้รวมอยู่ในอัตราเหมาจ่าย) 

-  หมวดวิชาเลือก ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในอัตราคนละ 

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

      2.2 ค่าตอบแทนการสอนวิชาปฏบิัติการ ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายในอัตรา 1,500 บาทต่อหน่วยกิต 
     2.3 ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และควบคมุวิทยานิพนธ ์ 9,000 บาทต่อเรื่อง  

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

3. ค่าตอบแทนการสอบตา่ง ๆ  
 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู ้

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

      3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกให้จ่ายใน
สัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

2,400 บาทต่อครั้ง 

      3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการ
คนละเท่า ๆ กัน กรณีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายในสัดสว่นสอง

2,500 บาทต่อครั้ง 
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รายการค่าใช้จ่าย อัตราจ่าย 

เท่าของกรรมการภายใน 
      3.4 ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตดัสินผลแล้ว โดยให้

แบ่งจ่ายกรรมการคนละเท่า  ๆ กัน กรณีกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
ให้จ่ายในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน 

3,000 บาทต่อครั้ง 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร 
4.1 ค่าจ้างเหมาหรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรือผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตไม่เกินปีละ 

 
5,000 บาทต่อหลักสูตร 

4.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
คนละ 

300 บาทต่อครั้ง 

    4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหนา้ที่ท่ีปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการเตม็วัน โดยมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมง ให้
จ่ายในอัตราต่อไปนี ้
- กรรมการจดัการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
- เจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 2 ลงมา รวมทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

 
 
 
300 บาทต่อวัน 
200 บาทต่อวัน 

     4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหนา้ที่ท่ีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงครึ่ง ให้จ่ายค่าตอบแทนดงันี้ 
- กรรมการจดัการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 
- เจ้าหนา้ที่ตัง้แต่ระดับ 2 ลงมา รวมทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว

(กรณีการปฏิบัติงานไม่ครบตามกำหนดไว้ข้างต้นให้คดิเฉลีย่เป็นช่ัวโมง
เศษของช่ัวโมงให้ตัดทิ้ง และในหนึง่วันให้มีสิทธ์ิไดร้ับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ครัง้เดียว 

 
 
300 บาทต่อวัน 
200 บาทต่อวัน 

หมายเหตุ  การคิดภาระงานให้คิดตามช่ัวโมงท่ีสอนจริง 
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ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554) 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ 

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

 
 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 
และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ                
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ข้อ 9  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 805/2553)  เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบปกติ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2553 และคณะกรรมการประจำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554  จึงออกประกาศเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับท่ี 3/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 12/2549) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ข้อ 4  ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ 5,000 บาทต่อเรื่อง โดยแบ่งจ่ายตามเกณฑ์ดังนี ้
     - 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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีป่รึกษาการศึกษาอิสระ  3,500 บาทต่อเรื่อง โดยแบ่งจ่ายตาม 
                             เกณฑ์ดังนี ้

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

5.3  ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ให้จ่ายเป็นการเหมาจ่าย 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
การเบิกจ่ายตามทีก่ำหนดไว้ในประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ วันที่ 21 มกราคม  พ.ศ.2554 
 
 
                (ลงช่ือ)  พิษณุ  อุตตมะเวทิน 
           (รองศาสตราจารย์พิษณุ  อุตตมะเวทิน) 
               คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 2978/2556) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ลงวันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ.2552  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่  9/2556 เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2556                       
และคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
จึงออกประกาศไวด้ังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2978/2556) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา         
ทันตกรรมจัดฟัน” 
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1354/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  ทันตกรรมจัดฟัน 
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรม เนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ                
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมจัดฟัน มีดังน้ี 
  4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา 
   4.1.1 ภาคการศึกษาปกต ิ  60,000  บาท 
   4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  30,000  บาท 
  4.2 ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ  210,000  บาท 
  4.3 กรณีเป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน           
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จา่ยในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกต ิ
  4.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ 
   4.4.1 การสอบวิทยานิพนธ์  5,000 บาท 
   4.4.2 การสอบประมวลความรู ้ 2,000  บาท 
   4.4.3 การสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาท 
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 ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันท่ี  
1 ตุลาคม  พ.ศ. 2552 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 ธันวาคม  พ.ศ.2556 
   
                                           (ลงช่ือ)     เด่นพงษ์  สุดภักด ี
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                                              ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี   966 /2548) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

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

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   “หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ่การบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548  และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548)  เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่   3/2548 เมื่อวันท่ี  4 พฤศจิกายน  2548  จึงออกประกาศไว้ดังนี้   
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ฉบับที่  966/2548)   เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้ งแต่                       
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอื่นๆสำหรับหลักสูตรการวางแผนภาค                  
และเมืองมหาบัณฑิต  ท่ีจัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ  กำหนดดังนี้ 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.1.1  ภาคการศึกษาปกติ  30,500  บาท 

 3.1.2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   15,250  บาท  
3.2  กรณีลงทะเบียนวิชาฝึกงานวิชาเดียวในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาไม่ต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3.3  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน

ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของคา่ธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ  4  ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง  5,000  บาท 
ข้อ 5  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

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

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

 

 โดยที่ เห็น เป็นการสมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิ เศษ ของคณ ะ                 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”  เพื่อให้บังเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ  คราวประชุมครั้งที ่  3/2548 เมื่อวันท่ี  4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี  1057/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” 

ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ที่จัดการเป็นหลักสูตร

โครงการพิเศษนี ้ให้จ่ายได้ตามที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 4  ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  และระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ 

กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ  
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

ข้อ 5  เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ อธิการบดีมอบหมายให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                    
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตโครงการพิเศษ   และรับผิดชอบฐานะการเงินของโครงการและ
ให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณบดีของคณะที่ให้บริการสอนรายวิชาในหลักสูตรโครงการพิเศษนี้มีอำนาจ             
ในการอนุมัติหลักการและเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศนี ้จากรายรับที่ได้รับจัดสรร 

ข้อ 6  ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ               
ตามประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

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

“หลักสูตร การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต” 
 

รายการค่าใช้จ่าย 
อัตราค่าใช้จ่าย 
ไม่เกิน (บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับนักศึกษาเข้าศึกษา  
1.1 กรรมการออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ เหมาจ่ายครั้งละ 5,000   
1.2 กรรมการสอบสัมภาษณ์ ตอ่นักศึกษาท่ีเข้าสอบหนึ่งคน 50   
1.3 กรรมการคุมสอบ คนละ 100 /ช่ัวโมง 

2 ค่าตอบแทนการสอน  
2.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฏ ี  

2.1.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ช่ัวโมงละ 1,200   
2.1.2 อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ช่ัวโมงละ  600 

2.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏบิัติ ช่ัวโมงละ 500   
2.3 กรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ   ต่อเรื่อง 3,500 
2.4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตอ่เรื่อง 5,600 

3 ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ  
3.1 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต่อครั้ง 2,500 

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

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

3.2 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท  
นักศึกษา 5 คนแรก คนละ 
700 บาท ถ้าเกินจ่ายเพิม่  
500/นักศึกษา 1 คน แต่รวม
แล้วไมเ่กินอัตราสูงสดุที่
กำหนดต่อการสอบ 1 ครั้ง 
 

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

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

3.3 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง  2,000 
3.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตอ่ครั้ง  

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

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

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

4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร  
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เหมาจ่าย เดือนละ 10,000 
4.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจา้หน้าท่ีทุกระดับ 

ใหไ้ด้รับค่าตอบแทน 1 คาบ การปฏิบัติงาน 1 คาบ ไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 150/คาบ   
4.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ปีละ  10,000 

5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าทีพ่ักสำหรับคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร หรือ 
บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัการหลักสูตร ตามจ่ายจริง 20,000 

6 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ   
6.1 ค่าเลี้ยงรับรองบุคคลทีไ่ดร้ับเชิญเกี่ยวกับการสอนหรือการจดัการหลักสูตร

ตามจ่ายจริง ครั้งละ  1,000 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  695/2549) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท               
ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการ
จัดการ และบงัเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพเิศษ 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 ดังนี ้ 
 ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 695/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ  2   ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปี
การศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ระดับปริญญาโท  คณะวิทยาการจัดการ  
กำหนดดังนี ้
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศกึษา  
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  32,500 บาท 
   3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูร้อน  16,250 บาท 
  3.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต              
ให้จ่ายในอตัรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับภาคการศกึษาปกติ 

ข้อ  4  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่  639/2548) เรื่ อง ค่ าธรรมเนี ยมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ และระเบี ยบหรือประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแก่นอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ  5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตามประกาศ
นี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

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

                                (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                             ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี 322/2553 ) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ                    
ระดับปริญญาเอกของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ              
เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำคณะในคราวประชุมครั้งที่  10/2552  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2553              
จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 322/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่                   
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก                 
ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้ 
  3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ชุดวิชาละ 58,000 บาท                  
มี 9 ชุดวิชา ตลอดหลักสูตรและสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบ  9 ชุดวิชา  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบ
ตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว  หรือเป็นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้าย  เพื่อสำเร็จการศึกษาโดยเหลือ
หนว่ยกิตทีต่้องลงทะเบียน 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 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรา             
กึ่งหนึ่งของคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อ 4  ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง ในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน(บาท) 

การสอบวัดคณุสมบัติ(Qualifying Examination) 3,000 

การสอบวิทยานิพนธ ์ 6,000 
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ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ.2553 
 

 (ลงช่ือ)   กุลธิดา  ท้วมสุข 
                                (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                                รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ 
                             ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  1547/2560) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ”  

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการ
จัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  และ           
ข้อ 14  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560  จึงออกประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1547/2560)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ”  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนีใ้หใ้ช้บังคับ 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 เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 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 

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่  
1 ตุลาคม 2552 และระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
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 ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย                   
และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี  8  สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

     (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักดี 
                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ดน่พงษ์  สุดภักดี) 
                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
                                ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  2083/2560) 
                     เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ” 

------------------------------- 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการ
ออกแบบ” เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและ
อาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  และข้อ 
30 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ               
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ในประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่             
31 พฤษภาคม  2560  จึงออกประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2083/2560) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิ เศษ   คณะศิลปกรรมศาสตร์ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร                  
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ”  
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  4 ค่ า ใช้จ่ าย ใดๆ  ที่ มิ ได้ ก ำหนด ไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็ น ไปตามที่ กำหนด ไว้ ในประกา ศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย                
และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี  4 ตลุาคม พ.ศ. 2560 
 

     (ลงช่ือ)   กิตติชัย ไตรรัตนศิรชัิย 
                                   (รองศาสตราจารย์กิตตชัิย ไตรรตันศิริชัย) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บัญชี แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 2083/2560) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ   

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ” 

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

 
รายการค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย 
ไม่เกิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจกระดาษคำตอบ 
แต่ละวิชาช่ัวโมงละ 100 บาทต่อผูเ้ข้าสอบ 1 คน ท้ังนี้จะไดร้ับ
ค่าตอบแทนอย่างน้อยวิชาละ 1,000 บาท ไม่เกินวิชาละ 12,000 บาท 

12,000/วิชา 

 1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์  คนละ 50 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน 
             ปริญญาเอก 400 บาท/ผู้เข้าสอบ1 คน 

              ปริญญาโท     กรณีมีสอบข้อเขียน 200 บาท/ผู้เข้าสอบ1 คน 
                                กรณีไมม่ีสอบข้อเขียน 400 บาท/ผู้เข้าสอบ1 คน 

 1.3   ค่าตอบแทนกรรมการคมุสอบ  150 บาท/ช่ัวโมง 
 1.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานท่ีปฏิบัติงานใน  
            วันทำการมีสิทธิเบิกเงินได้ไมเ่กินวันละ 4 ช่ัวโมง 80 บาท/ช่ัวโมง 
            วันหยุดราชการมีสิทธิเบิกเงินได้ไม่เกินวันละ 7 ช่ัวโมง 100 บาท/ช่ัวโมง 
2. ค่าตอบแทนการสอน  
 2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ช่ัวโมงละ 

           ปริญญาโท 
           ปริญญาเอก 

 
1,000 
2,000 

 2.2 อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย  
  - การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี ช่ัวโมงละ 

           ปริญญาโท 
           ปริญญาเอก 

 
700 

1,000 
  -  การสอนภาคปฏบิัติ ช่ัวโมงละ 500 

 2.3 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานช่วยการสอน ช่ัวโมงละ 100 
 2.4 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อเรื่อง 12,000 

 2.5 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อเรื่อง 42,000 
3. ค่าตอบแทนการสอบต่างๆ  
 3.1 กรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบประจำภาค  คนละ 500/วัน 
 3.2 กรรมการออกข้อสอบ และตรวจขอ้สอบ ต่อนักศึกษาท่ีเข้าสอบ คนละ 20 
 3.3 กรรมการคุมสอบ คนละ 150/ช่ัวโมง 
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รายการค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย 
ไม่เกิน (บาท) 

 3.4 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานพิมพ์หรือผลิตข้อสอบ วิชาละ 300 
 3.5 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคณุสมบัติ ปริญญาเอก ต่อเรื่อง 4,000 

 3.6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ต่อครั้ง 2,000 
 3.7 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ต่อครั้ง 4,000 

 3.8 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานพินธ์ ปริญญาโท ต่อครั้ง 4,000 
 3.9 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานพินธ์ ปริญญาเอก ต่อครั้ง 5,000 
 หมายเหตุ 

1. ให้ใช้อัตราปริญญาโท สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต และ
อัตราปรญิญาเอก สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง 

2. ในกรณีที่หลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนการสอบในอัตราที่สูงกว่าวงเงินที่กำหนด
ข้างต้น ให้ดำเนนิการได้โดยขออนุมัติจากคณบดี 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศนี้ให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
กำหนดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น 
จะต้องเป็นไปตามประกาศฯ (ฉบับท่ี 640/2548)  

 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร  
 4.1 ค่าบริหารจัดการของคณะ  
  4.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไมเ่กินเดือนละ 2 

ครั้งๆ ละไมเ่กินคนละ 
300/ครั้ง 

  4.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตร เหมาจา่ยเดือนละ 5,000 

  4.1.3 ค่าจ้างเหมา หรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาต ไม่เกินปีละ 

20,000 

  4.1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำหลักสตูร เหมาจ่ายเดือนละ 1,000 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  2561/2556) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์”  
------------------------------- 

 
 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้ อต่อการบริหารและการจัดการ            
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556  มติที่ประชุมคณะกรรมการ                
การอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  ครั้งที่  1/2556  เมื่อวันที่   17 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 และมติที่
ประชุมคณบดี ครั้งท่ี 10/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556  จึงออกประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2561/2556)  เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์”  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้ งแต่                      
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของ            
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีจ่ัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี ้
  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 ภาคการศึกษาปกต ิ  30,500 บาท 
    3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,250 บาท 
  3.2 กรณีทีเ่ป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแล้ว 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 
ข้อ 5 ค่ าธรรมเนียมอื่ นที่ ไม่ ได้กำหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ ในประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ                
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี  6  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 

     (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักดี 
                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ดน่พงษ์  สุดภักดี) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  92/2559) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์”  
------------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ  
และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น              
พ.ศ.2558  และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ประกอบกับ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้
อธิการบดี และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่              
26 มกราคม 2559 จึงออกประกาศไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2559) เรื่อง ค่าธรรมเนยีมการศึกษาสำหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป”์  
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมสอบวิทยานิพนธ์  
  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
    3.1.1   ภาคการศึกษาปกติ      30,500 บาท 
    3.1.2  ภาคการศึกษาพิเศษ      15,250 บาท 
  3.2  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ 

3.3  ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์      3,000  บาท  /ครั้ง 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น                
(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ลงวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2552 
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 5  ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรอืการปฏบิัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี     24    เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

  (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักด ี
                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
                                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
                               ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  2683/2560) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์”  
------------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ  และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 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” 
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้ งแต่                      
ภาคการศึกษาที่ 1  ปกีารศึกษา 2561  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆสำหรับโครงการพิเศษ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ทีจ่ัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ 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
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ลงวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2552 
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 5  ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรอืการปฏบิัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นทีสุ่ด 

ประกาศ ณ  วันท่ี     29   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
  (ลงช่ือ)   กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย 

                                (รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศริิชัย) 
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  2798/ 2560) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย 

“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม” 
------------------------------- 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย
“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม” เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการ
พัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจัย และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 และข้อ 30 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ.2559 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2560 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน  2560 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 2798/2560) เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
หลักสตูรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวตักรรม”  
 ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  
ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ  4 ค่ า ใช้จ่ าย ใดๆ  ที่ มิ ได้ ก ำหนดไว้ ในประกาศนี้  ให้ เป็ น ไปตามที่ กำหนด ไว้ ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2548 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 5 กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 8 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

                      (ลงช่ือ)   กิตติชัย  ไตรรตันศิริชัย 
                                         (รองศาสตราจารย์กติติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที ่ 2798/ 2560) 
เร่ือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย 

“หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม” 
------------------------------- 

 
รายการค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย ไม่เกิน
(บาท) 

1. ค่าตอบแทนการดำเนนิการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  

 1.1 กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก คนละ 500.- 
 1.2 กรรมการออกข้อสอบ วิชาละ 3,000.- 

 1.3 กรรมการตรวจข้อสอบปรนยั ชุดละ 30.- 
 1.4 กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย ชุดละ 100.- 

 1.5 กรรมการสอบสัมภาษณ์  ตอ่ผูเ้ข้าสอบ คนละ 50.- 
 1.6   กรรมการคุมสอบ ตอ่ช่ัวโมง 150.- 

 1.7 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานพิมพ์หรือผลิตข้อสอบ ช่ัวโมงละ 100.- 
2. ค่าตอบแทนการสอน  
 2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย             1,500.- 
 2.2 อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย  
  - การสอนภาคบรรยายหรือภาคทฤษฎี ช่ัวโมงละ 1,000.- 

  -  การสอนภาคปฏบิัติ ช่ัวโมงละ 500.- 
 2.3 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานช่วยการสอน ช่ัวโมงละ 100.- 

 2.4 กรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ต่อเรื่อง 6,000 
 2.5 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตอ่เรื่อง 12,000.- 
3. ค่าตอบแทนการสอบต่างๆ  
 3.1 กรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบประจำภาค  คนละ 500.- 

 3.2 กรรมการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ต่อนักศึกษาท่ีเข้าสอบ คนละ 20.- 
 3.3 กรรมการคุมสอบ ต่อช่ัวโมง 150.- 
 3.4 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานพิมพ์หรือผลิตข้อสอบ 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 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานพินธ์ ปริญญาเอก ต่อครั้ง 5,000.- 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร  

 4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เหมาจ่ายเดือนละ 40,000.- 



 
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม 

 

275 

 ค
ู่มือ

นัก
ศึก

ษา
 2

56
5 

 
รายการค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย ไม่เกิน
(บาท) 

 4.2 ค่าจ้างเหมา หรือค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผูส้อบบัญชี
รับอนุญาต ไม่เกินปลีะ 

20,000.- 

 
หมายเหตุ 

1. ให้ใช้อัตราปริญญาโท สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และอัตราปริญญาเอก สำหรับ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

2. ในกรณีที่หลักสูตรเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทั้งในและตา่งประเทศ และมีความจำเป็นต้องจ่ายคา่ตอบแทน
การสอบในอัตราที่สูงกว่าวงเงินท่ีกำหนดข้างต้น ให้ดำเนินการได้โดยขออนุมัติจากคณบดี 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้คณบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะกำหนดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนั้น จะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 640/2548) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหลักสูตรโครงการพิเศษ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  1038/2561) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสชัศาสตร์ 

 “หลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสชักรรม”  
------------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
เภสัชศาสตร์ “หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ  และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  และข้อ 14 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ                
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 
จึงออกประกาศไวด้งันี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1038/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เภสัชกรรม” 
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับ ใช้สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้ งแต่                 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด ดังนี ้
  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ      35,000 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ      17,500 บาท 
  3.2  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ 
  3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง 
   3.3.1 การสอบประมวลความรู้      2,000 บาท 
   3.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ ์ 4,000 บาท 
   3.3.3 การสอบวิทยานิพนธ์          5,000  บาท 
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ลงวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2552 
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

  (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักด ี
                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
                                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
                               ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับท่ี  386/2562) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 

 “หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร์”  
------------------------------- 

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
สังคมศาสตร์บูรณาการ “หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
และมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ  และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  และข้อ 14 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ             
พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2562 
จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 386/2562) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์” 
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับ ใช้สำหรับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้ งแต่                 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ที่จัดการเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด ดังนี ้
  3.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
   3.1.1 ภาคการศึกษาปกต ิ      32,500 บาท 
   3.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ      16,250 บาท 
  3.2  กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึง่ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ  
 ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที ่2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  ลงวันที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ.2561
และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 5  กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดี เป็นผู้ วินิจฉัย                   
และคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ  วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 

  (ลงช่ือ)   เด่นพงษ์  สุดภักด ี
                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 
                                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
                               ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่  (ฉบับท่ี  868/2564) 

เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

 เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตร โครงการพิเศษ วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารและการจัดการ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และขอ้ 5 
แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2873/2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564และมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ในการประชุม            
ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ดังน้ี  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 868/2564) เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 387/2562) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 387/2562) 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิ เศษ วิทยาลัยกา รปกครองท้องถิ่น หลักสูตร                            
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา  

บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต ที่จัดการศึกษาเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้  
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  39,000 บาท  
4.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 19,500 บาท  

4.2 กรณีที่เป็นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว และเป็นการลงทะเบยีน 
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต สำหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้จา่ยในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ  

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง  
5.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 2,000 บาท  
5.2 การสอบการศึกษาอิสระ 2,000 บาท  
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5.3 การสอบวิทยานิพนธ์ 4,000 บาท  
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (ฉบับท่ี 2873/2561) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรบัหลักสตูรโครงการพิเศษ ลงวันท่ี 17 ตลุาคม 
2561 และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็น ผู้วินิจฉัยและ              
คำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นทีสุ่ด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  29 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

      (ลงช่ือ) ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ 
(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ)  

         รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  
        ปฏิบัติการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


