
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่   1688/2552) 
เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี  ภาคปกต ิ พ.ศ. 2552 

************************** 
  เพ่ือใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับนกัศึกษาขั้นปริญญาตรี    
ภาคปกติ   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ในการสนบัสนุน
การศึกษาตามระบบกองทุนกูย้ืมเงินเพ่ือการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัรายไดใ้นอนาคต 
  ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามขอ้ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น  วา่ดว้ย   ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนกัศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2552  และโดยมติท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม   
คร้ังท่ี 12/2552   เม่ือวนัท่ี  24   กรกฎาคม  2552     จึงออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี   1688/2552)  เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาขั้นปริญญาตรี  ภาคปกติ  พ.ศ. 2552” 
  ขอ้  2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคปกติ  ท่ีมีสถานภาพเป็น
นกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น  นบัตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  เป็นตน้ไป  
  ขอ้  3  ใหย้กเลิก ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 426/2549) ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2549  
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549    และประกาศมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น (ฉบบัท่ี 972/2549)   ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2549  เร่ือง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2550  โดยใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
  ขอ้  4  อตัราในการเรียกเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอียดตามบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 
             ขอ้  5  การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ขอ้  6  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่ีช าระแลว้ตามอตัราการเรียกเกบ็ท่ีก าหนดไวแ้นบทา้ย 
ประกาศน้ีจะขอคืนไม่ได ้
  ขอ้  7  นกัศึกษาท่ีช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเตม็ตามอตัราเหมาจ่ายมีสิทธ์ิไดรั้บบริการต่าง ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัจะก าหนด โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
  ขอ้  8  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2549 ใหใ้ชร้ะเบียบหรือประกาศเดิม 
ท่ีเก่ียวขอ้งจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
  ขอ้  9   ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี และมีอ านาจออกประกาศเก่ียวกบั 
วิธีปฏิบติั   ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 
  

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   21  กนัยายน   พ.ศ.   2552 
 
                               (ลงช่ือ)              กลุธิดา  ทว้มสุข 

 (รองศาสตราจารยก์ลุธิดา  ทว้มสุข) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ 

ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 



 
บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที ่  1688/2552) 

บัญชีที ่1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 
 

คณะ และสาขาวชิา อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) 
1.  เกษตรศาสตร์ 
2.  วศิวกรรมศาสตร์ 
3.   ศึกษาศาสตร์ 
4.  วทิยาศาสตร์ 
     4.1  ทุกสาขาวชิายกเวน้ วทิยาการคอมพิวเตอร์   
     4.2  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
5.  พยาบาลศาสตร์ 
6.  แพทยศาสตร์ 
     6.1  สาขาวชิาแพทยศาสตร์ 
     6.2  สาขาวชิาเวชนิทศัน์และรังสีเทคนิค  
7.  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.  เทคนิคการแพทย ์
9.  สาธารณสุขศาสตร์ 
10. ทนัตแพทยศาสตร์ 
11. เภสัชศาสตร์ 
12. เทคโนโลย ี
13. สัตวแพทยศาสตร์ 
14. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
15. วทิยาการจดัการ 
16. ศิลปกรรมศาสตร์ 
17. วทิยาเขตหนองคาย 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  ใหช้ าระคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค

ปกติ 
 ค่าธรรมเนียมการลาพกัการศึกษา  ภาคการศึกษาละ  1,100  บาท 
 
 
 
 
 



 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่อภาคการศึกษา  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา     
    2550  เป็นต้นไป 

 
กลุ่มสาขาวชิา อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 
1.  ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    8,000 
2.  ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000 
3.  ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 12,000 

 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  ใหช้ าระคร่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค
ปกติ 
 ค่าธรรมเนียมการลาพกัการศึกษา  ภาคการศึกษาละ  1,100  บาท 
  นักศึกษากลุ่มที ่ 1  หมายถึง  นกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดา้นมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ไดแ้ก่  นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวทิยาการ
จดัการ    คณะศิลปกรรมศาสตร์   คณะนิติศาสตร์  วทิยาเขตหนองคาย และคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวชิาน้ี   
โดยก าหนดของมหาวทิยาลยั 
  นักศึกษากลุ่มที ่ 2  หมายถึง  นกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ไดแ้ก่  นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะเทคโนโลย ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์           วทิยาเขตหนองคาย  และคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวชิาน้ี  โดยก าหนดของ
มหาวทิยาลยั   
  นักศึกษากลุ่มที ่ 3  หมายถึง  นกัศึกษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
ไดแ้ก่ นกัศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์    คณะทนัตแพทยศาสตร์    คณะสาธารณสุข
ศาสตร์    คณะเภสัชศาสตร์    คณะเทคนิคการแพทย ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวชิาน้ี  
โดยก าหนดของมหาวทิยาลยั 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับที่  1688/2552) 

บัญชี  2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทีเ่รียกเกบ็ตามรายการ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าปรับลงทะเบียนวชิาเรียนชา้กวา่ก าหนด วนัละ ........ บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 
2. ค่ายืน่ใบสมคัรขอโอนยา้ยมาเป็นนกัศึกษา 
3. ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษาบตัรละ 
4. ค่าใบประมวลผลการศึกษาฉบบัละ 
5. ค่าหนงัสือรับรองฉบบัจริงหรือฉบบัส าเร็จการศึกษาฉบบัละ 
6. ค่าหนงัสือรับรองการเป็นนกัศึกษาฉบบัละ 
7. ค่าหนงัสือรับรองอ่ืน ๆ ฉบบัละ 
8. ค่าใบแปลปริญญาบตัรฉบบัละ 
9. ค่าข้ึนทะเบียนบณัฑิต 
10. ค่าข้ึนทะเบียนอนุปริญญา 
11. ค่าใบแทนปริญญาบตัรฉบบัละ 
12. ค่าธรรมเนียมส่งหลกัฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณียค์ร้ังละ 
13. ค่าธรรมเนียมส่งหลกัฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณียค์ร้ังละ 
14. ค่าธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขรายการลงทะเบียนวชิาเรียนรายการละ 
15. ค่าขอคืนสถานภาพนกัศึกษา คร้ังละ 
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