
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1802/2552) 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

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

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรโครงการ

พิเศษ และบังเกิดผลดีต่อราชการของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ

หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการ

พิเศษ คราวประชุมคร้ังที่ 1/2548   เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่     

12/2552  เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม 2552  จึงออกประกาศไว้ดังน้ี 

 

ข้อ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ” 

 

ข้อ 2  ให้ประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต ่     

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป  

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) ลงวันที่  17  สิงหาคม  

2548 เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  และข้อความในประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคพิเศษ ทุกฉบับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา 2548  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

 

ข้อ 4 ในประกาศน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 “หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นหลักสูตร 

   โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 

 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

   ขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ หลักสูตรโครงการ

พิเศษ พ.ศ.2548 ข้อ 7 
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 “คณะ” หมายถึง คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการหลักสูตร 

   โครงการพิเศษ 

 “คณบด”ี หมายถึง คณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด 

   การหลักสูตรโครงการพิเศษ  

 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  

 “นักศึกษากลุม่ที่ 1” หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

 “นักศึกษากลุ่มที่ 2” หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

 

ข้อ 5 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการ

พิเศษแต่ละหลักสูตร ให้อธิการบดีออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามค าแนะน าของคณบดี โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการอ านวยการ ทั้งน้ีต้องไม่เกินอัตราหรือวงเงินที่

ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี  

 

ข้อ 6  ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศน้ีและบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งน้ียกเว้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา พิเศษ

ส าหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 ซ่ึงคณะจะเรียกเก็บอีกไม่ได้ 

 

ข้อ 7 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ช าระแล้วตามอัตราการเรียกเก็บที่ก าหนดไว้แนบท้ายประกาศน้ี 

จะขอรับคืนไม่ได ้ 

  

ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือปัญหาการ

ปฏิบัติตามประกาศน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2552 
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

 
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก และค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็น        

นักศึกษา ก าหนดดังน้ี 

 

 
รายการค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

ระดับ 
ปริญญาตรี 

ระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 

1.2 ค่าสมัครและสอบคัดเลือก 500 500 

1.3 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็น       
นักศึกษา 

2,000 3,000 

 
 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา ก าหนดดังน้ี 

 

กลุ่มนักศึกษา อัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน (บาท) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาเอก และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขั้นสูง 

กลุ่มที่ 1 30,000 40,000 70,000 

กลุ่มที่ 2 50,000 60,000 90,000 

 
 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้จัดเก็บในอัตราคร่ึงหนึ่งของอัตรา

ค่าธรรมเนียมส าหรับภาคการศึกษาปกต ิ

 

4. ค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

4.1  ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท 

4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท 

 

5. ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

5.1  ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท 

5.2  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ  2,500  บาท 
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6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริญญา ให้เรียกเก็บเป็นค่าหน่วยกิต โดยให้ค านวณอัตราค่าธรรมเนียมการ

ลงทะเบียนเรียนหน่ึงหน่วยกิต เท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามตารางในข้อ 2 

หารด้วย 9  

            ค่าธรรมเนียมการศึกษานี ้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้บริการห้องสมุด บริการ

คอมพิวเตอร์ และบริการกีฬาด้วย 

 

7. ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อคร้ัง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
รายการค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียม 
ไม่เกิน (บาท) 

7.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 2,000 

7.2 การสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 3,000 

7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ์ 4,000 

7.4 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 5,000 

7.5 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 6,000 

 
 

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


