
 

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 412 / 2547) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาขัน้ปริญญาตรีส าหรบันักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2547 

********************* 

             โดยทีเ่หน็สมควรก ำหนดอตัรำกำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำขัน้ปรญิญำตร ี
ส ำหรบันกัศกึษำชำวต่ำงประเทศ มหำวทิยำลยัขอนแก่น ฉะนัน้ อำศยัอ ำนำจตำม ขอ้ 6 ของ
ระเบยีบมหำวทิยำลยัขอนแก่น ว่ำดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำขัน้ปรญิญำตรสี ำหรบันกัศกึษำ
ชำวต่ำงประเทศ พ.ศ. 2547 และมตสิภำมหำวทิยำลยัขอนแก่น ในครำวประชุมครัง้ที ่3 / 2547 
เมือ่วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2547 ไดใ้หค้วำมเหน็ชอบ จงึออกประกำศมหำวทิยำลยัขอนแก่น ว่ำ
ดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำขัน้ปรญิญำตรสี ำหรบันกัศกึษำชำวต่ำงประเทศ พ.ศ. 2547 ไว้
ดงัต่อไปนี้ 
             ขอ้ 1 ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศมหำวทิยำลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่412/2547) เรือ่ง 
ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำขัน้ปรญิญำตรสี ำหรบันกัศกึษำชำวต่ำงประเทศ พ.ศ. 2547” 
             ขอ้ 2 ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัส ำหรบันกัศกึษำระดบัปรญิญำตรชีำวต่ำงประเทศ ทีเ่ขำ้
ศกึษำในมหำวทิยำลยัขอนแก่น ตัง้แต่ ปีกำรศกึษำ 2547 เป็นตน้ไป 
             ขอ้ 3 ในประกำศนี้ 
             นักศึกษากลุ่มท่ี 1 หมำยถงึ นกัศกึษำในหลกัสตูรสำขำวชิำทำงดำ้นมนุษยศำสตร์
และสงัคมศำสตร ์ไดแ้ก่ นกัศกึษำคณะศกึษำศำสตร ์คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์คณะ
วทิยำกำรจดักำร คณะศลิปกรรมศำสตร ์และคณะอื่น ๆ ในสำขำวชิำนี้ โดยก ำหนดของ
มหำวทิยำลยั 
             นักศึกษากลุ่มท่ี 2 หมำยถงึ นกัศกึษำในหลกัสตูรสำขำวชิำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย ีไดแ้ก่ นกัศกึษำคณะเกษตรศำสตร ์คณะวศิวกรรมศำสตร ์คณะวทิยำศำสตร ์
คณะเทคโนโลย ีคณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์และคณะอื่น ๆ ในสำขำวชิำน้ี โดยก ำหนดของ
มหำวทิยำลยั 
             นักศึกษากลุ่มท่ี 3 หมำยถงึ นกัศกึษำในหลกัสตูรสำขำวชิำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์
สุขภำพ ไดแ้ก่ นกัศกึษำ คณะพยำบำลศำสตร ์คณะแพทยศำสตร ์(ยกเวน้นกัศกึษำหลกัสตูร
แพทยศำสตรบณัฑติ)คณะสำธำรณสุขศำสตร ์คณะเภสชัศำสตร ์คณะเทคนิคกำรแพทย ์คณะ
สตัวแพทยศำสตร ์และคณะอื่น ๆ ในสำขำวชิำนี้ โดยก ำหนดของมหำวทิยำลยั 
             นักศึกษากลุ่มท่ี 4 หมำยถงึ นกัศกึษำในหลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติ และ 



ทนัตแพทยศำสตรบณัฑติ 
             นักศึกษาชาวต่างประเทศ หมำยถงึ นกัศกึษำทีไ่มไ่ดม้สีญัชำตไิทยตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยสญัชำต ิ
             ขอ้ 4 กำรเรยีกเกบ็เงนิค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำขัน้ปรญิญำตรสี ำหรบันกัศกึษำชำว
ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2547 แยกแสดงรำยละเอยีดตำมบญัชทีี ่1 แนบทำ้ยประกำศนี้ 
             ขอ้ 5 นกัศกึษำจำกสถำบนักำรศกึษำอื่น หรอืบุคคลทีล่งทะเบยีนเรยีนรำยวชิำโดยไม่
ขอรบัปรญิญำ ใหจ้่ำยค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำตำมบญัชทีี ่2 แนบทำ้ยประกำศนี้ 
             ขอ้ 6 กำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง 
             ขอ้ 7 เงนิค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำขัน้ปรญิญำตรสี ำหรบันกัศกึษำชำวต่ำงประเทศ ที่
ช ำระแลว้ตำมอตัรำกำรเรยีกเกบ็ทีก่ ำหนดไวแ้นบทำ้ยประกำศนี้ จะขอรบัคนืไมไ่ด้ 
             ขอ้ 8 นกัศกึษำทีช่ ำระค่ำธรรมเนียมเตม็มสีทิธไิดร้บับรกิำรต่ำง ๆ ทีม่หำวทิยำลยัจดั
ใหด้งัรำยกำรต่อไปนี้ โดยไมต่อ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 
                          8.1 กำรบรกิำรประกนัอุบตัเิหตุ 
                          8.2 กำรบรกิำรสุขภำพ 
                          8.3 กำรบรกิำรของหอ้งสมดุ 
                          8.4 กำรบรกิำรศูนยค์อมพวิเตอร ์
                          8.5 กำรบรกิำรสโมสรนกัศกึษำ 
                          8.6 กำรบรกิำรกฬีำ 
                          8.7 กำรขึน้ทะเบยีนแรกเขำ้และขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษำ 
                          8.8 กำรจดัท ำเอกสำรขึน้ทะเบยีนแรกเขำ้ 1 ชุด 
                          8.9 กำรท ำบตัรประจ ำตวันกัศกึษำเมือ่แรกเขำ้ คนละ 1 บตัร 
                          8.10 กำรออกใบประมวลผลกำรศกึษำเมือ่สภำมหำวทิยำลยัอนุมตัปิรญิญำ  
                               2 ฉบบั 
                          8.11 กำรออกหนงัสอืรบัรองคุณวุฒ ิ2 ฉบบั 
สทิธสิ ำหรบับุคคลตำมขอ้ 5. จะไดร้บับรกิำรเฉพำะขอ้ 8.3 และ 8.4 เท่ำนัน้ 
             ขอ้ 9 ส ำหรบันกัศกึษำทีเ่ขำ้ศกึษำก่อนปีกำรศกึษำ 2547 ใหใ้ชร้ะเบยีบหรอืประกำศ
เดมิทีเ่กีย่วขอ้งจนกว่ำจะส ำเรจ็กำรศกึษำ 
              ประกำศ ณ วนัที ่27 พฤษภำคม พ.ศ. 2547 
                                                         
                                                (ลงชื่อ)     กุลธดิำ ทว้มสุข 
                                                      (รองศำสตรำจำรยกุ์ลธดิำ ทว้มสุข) 
                                                 รองอธกิำรบดฝีำ่ยวชิำกำรและวเิทศสมัพนัธ ์
                                             ปฏบิตัริำชกำรแทนอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัขอนแก่น 



บญัชีท้ายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 412/2547) 
บญัชีท่ี 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาขัน้ปริญญาตรีส าหรบันักศึกษาชาวต่างประเทศ 

********************** 

1. ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ (Tuition fee)ต่อภำคกำรศกึษำ  

กลุ่มนกัศกึษำ ลกัษณะกำรจดัหลกัสตูร 

หลกัสตูรปกต ิ
อตัรำต่อภำคกำรศกึษำ 

หลกัสตูรนำนำชำตแิละหลกัสตูรที่ 
ศกึษำเป็นภำษำองักฤษ 
อตัรำต่อภำคกำรศกึษำ 

ดำ้นมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ 1,025 เหรยีญสหรฐั 
(41,000 บำท) 

1,250 เหรยีญสหรฐั 
(50,000 บำท) 

ดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 1,200 เหรยีญสหรฐั 
(48,000 บำท) 

1,500 เหรยีญสหรฐั 
(60,000 บำท) 

ดำ้นวทิยำศำสตรส์ุขภำพ 
(ยกเวน้หลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติ  
และ ทนัตแพทยศำสตรบณัฑติ) 

1,300 เหรยีญสหรฐั 
(52,000 บำท) 

1,600 เหรยีญสหรฐั 
(64,000 บำท) 

ดำ้นวทิยำศำสตรส์ุขภำพ 
หลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติ และ 
ทนัตแพทยศำสตรบณัฑติ  

5,000 เหรยีญสหรฐั 
(200,000 บำท) 

6,250 เหรยีญสหรฐั 
(250,000 บำท) 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำภำคฤดรูอ้น เท่ำกบัครึง่หนึ่งของค่ำธรรมเนียมภำคปกต ิ
3. ค่ำลำพกักำรศกึษำ ภำคกำรศกึษำละ 70 เหรยีญสหรฐั (2,800 บำท) 
หมายเหต ุ  1 อตัรำแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เท่ำกบั 40 บำท 
                 2 หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมำยถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภ้ำษำไทยเป็นสื่อ
หลกัในกำรเรยีนกำรสอน และหรอือำจมบีำงรำยวชิำทีใ่ชภ้ำษำต่ำงประเทศเป็นสื่อในกำรเรยีน
กำรสอนดว้ยกไ็ด ้ 
                 3 หลกัสตูรนำนำชำต ิ(International Program) หมำยถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคค์วำมรู้
และเนื้อหำสำระทีม่คีวำมเป็นสำกล และมกีำรจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิควำมเป็นนำนำชำต ิโดยใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็นสื่อกำรเรยีนกำรสอน 
                 4 หลกัสตูรทีศ่กึษำเป็นภำษำองักฤษ (English Program) หมำยถงึ หลกัสตูรทีใ่ช้
ภำษำองักฤษเป็นสื่อหลกัในกำรในกำรเรยีนกำรสอนทัง้หลกัสตูร 

***************************************** 



 บญัชีท้ายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 412/2547) 
บญัชีท่ี 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาขัน้ปริญญาตรีส าหรบันักศึกษาชาวต่างประเทศ  
จากสถาบนัการศึกษาอ่ืนหรือบคุคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่ขอรบัปริญญา 

********************** 

1. ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ (Tuition fee)ต่อหน่วยกติ 

กลุ่มนักศึกษา ลกัษณะการจดัหลกัสูตร 

หลกัสตูรปกติ 
อตัราต่อภาคการศึกษา 

หลกัสตูรนานาชาติและหลกัสตูรท่ี 
ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 
อตัราต่อภาคการศึกษา 

ดำ้นมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ 90 เหรยีญสหรฐั(3,600 บำท) 110 เหรยีญสหรฐั(4,400 บำท) 

ดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 100 เหรยีญสหรฐั(4,000 บำท) 125 เหรยีญสหรฐั(5,000 บำท) 

ดำ้นวทิยำศำสตรส์ุขภำพ 
(ยกเวน้หลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติ  
และ ทนัตแพทยศำสตรบณัฑติ) 

110 เหรยีญสหรฐั(4,400 บำท) 140 เหรยีญสหรฐั(5,600 บำท) 

ดำ้นวทิยำศำสตรส์ุขภำพ 
หลกัสตูรแพทยศำสตรบณัฑติ และ 
ทนัตแพทยศำสตรบณัฑติ  

420 เหรยีญสหรฐั(16,800 บำท) 520 เหรยีญสหรฐั(20,800 บำท) 

 
หมายเหต ุ1. อตัรำแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เท่ำกบั 40 บำท 
                  2. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมำยถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภ้ำษำไทยเป็นสื่อ
หลกัในกำรเรยีนกำรสอน และหรอือำจมบีำงรำยวชิำทีใ่ชภ้ำษำต่ำงประเทศเป็นสื่อในกำรเรยีน
กำรสอนดว้ยกไ็ด ้ 
                  3. หลกัสตูรนำนำชำต ิ(International Program) หมำยถงึ หลกัสตูรทีม่อีงค์
ควำมรูแ้ละเนื้อหำสำระทีม่คีวำมเป็นสำกล และมกีำรจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิควำมเป็นนำนำชำต ิ
โดยใชภ้ำษำต่ำงประเทศเป็นสื่อกำรเรยีนกำรสอน 
                  4. หลกัสตูรทีศ่กึษำเป็นภำษำองักฤษ (English Program) หมำยถงึ หลกัสตูรที่
ใชภ้ำษำองักฤษเป็นสื่อหลกัในกำรในกำรเรยีนกำรสอนทัง้หลกัสตูร 

***************************************** 


