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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที ่ 639/2548) 
เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมการศกึษาส าหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

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

เพือ่ใหก้ารเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษาและค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ส าหรับหลักสูตรโครงการพเิศษของ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการ

พเิศษ และบงัเกดิผลดตีอ่ราชการของมหาวทิยาลัย  

อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 9 และขอ้ 10 แหง่ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจดัการ

หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสตูรโครงการ

พเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่1/2548 เมือ่วันที ่28  กรกฎาคม 2548 และทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ที ่    

14/2548 เมือ่วันที ่10 สงิหาคม 2548  จงึออกประกาศไวด้ังนี ้

 

ขอ้ 1   ประกาศนีเ้รยีกวา่   “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คา่ธรรมเนยีม

การศกึษาส าหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ” 

 

ขอ้ 2  ใหป้ระกาศนีม้ผีลบงัคับใชส้ าหรับนักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ตัง้แต ่     

ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2548  เป็นตน้ไป  

 

ขอ้ 3 ใหย้กเลกิ ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และขอ้ความในประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ที่

เกีย่วขอ้งกบัคา่ธรรมเนยีมการศกึษาหลักสตูรโครงการพเิศษ และหลักสตูรระดับบณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ 

ทกุฉบบัส าหรับนักศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ตัง้แตภ่าคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2548  

และใหใ้ชป้ระกาศฉบบันีแ้ทน 

 

ขอ้ 4 ในประกาศนี ้

 “มหาวทิยาลัย” หมายถงึ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 “อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 “หลกัสตูรโครงการพเิศษ” หมายถงึ หลกัสตูรทีไ่ดรั้บอนุมตัใิหเ้ปิดสอนเป็นหลกัสตูร 

   โครงการพเิศษ ตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่   

วา่ดว้ยการจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 

 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายถงึ คณะกรรมการอ านวยการ  ตามระเบยีบ 

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ยการจดัการ 

   หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 ขอ้ 7 
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 “คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการจดัการหลกัสตูร 

   โครงการพเิศษ 

 “คณบด”ี หมายถงึ คณบดหีรอืผูบ้รหิารหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการจัด 

   การหลักสตูรโครงการพเิศษ  

 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถงึ คณะกรรมการประจ าคณะหรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

การจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ  

 “นักศกึษากลุม่ที ่1” หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดา้นมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

 “นักศกึษากลุม่ที ่2” หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์

สขุภาพ 

 

ขอ้ 5 การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการศกึษา และคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ส าหรับหลกัสตูรโครงการ

พเิศษแตล่ะหลักสตูร ใหอ้ธกิารบดอีอกเป็นประกาศมหาวทิยาลัยตามค าแนะน าของคณบด ีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการอ านวยการ ทัง้นีต้อ้งไมเ่กนิอตัราหรอืวงเงนิที่

ก าหนดไวใ้นบญัชแีนบทา้ยประกาศนี ้ 

 

ขอ้ 6  คา่ธรรมเนยีมอืน่ทีไ่มไ่ดก้ าหนดไวใ้นประกาศนีแ้ละบญัชแีนบทา้ยประกาศนี ้ใหเ้ป็นไปตามที่

ก าหนดไวใ้นระเบยีบและประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับค่าธรรมเนียมการศกึษา ทัง้นี้ยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการศกึษาพเิศษ ตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าดว้ย ค่าธรรมเนียมการศกึษาพเิศษ

ส าหรับ       นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2546 ซึง่คณะจะเรยีกเก็บอกีไมไ่ด ้

 

ขอ้ 7 เงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษาทีช่ าระแลว้ตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ าหนดไวแ้นบทา้ยประกาศนี ้

จะขอรับคนืไมไ่ด ้ 

  

ขอ้ 8 ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามประกาศนี ้กรณีทีม่ปัีญหาในการตคีวาม หรอืปัญหาการ

ปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูว้นิจิฉัย 

  ประกาศ  ณ  วันที ่17  สงิหาคม  พ.ศ. 2548 
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บญัชแีนบทา้ยประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที ่ 639/2548) 
เร ือ่ง คา่ธรรมเนยีมการศกึษาส าหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

 
 
1. คา่ธรรมเนยีมการสมคัรและสอบคัดเลอืก และคา่ธรรมเนยีมการรายงานตัวและขึน้ทะเบยีนเป็น        

นักศกึษา ก าหนดดังนี ้

 

 
รายการคา่ธรรมเนยีม 

อตัราคา่ธรรมเนยีม (บาท) 

ระดบั 
ปรญิญาตร ี

ระดบั 
บณัฑติศกึษา 

1.1 คา่ใบสมคัรและระเบยีบการ ชดุละ 200 200 

1.2 คา่สมคัรและสอบคัดเลอืก 500 500 

1.3 คา่ธรรมเนยีมการรายงานตวัและขึน้ทะเบยีนเป็น       
นักศกึษา 

2,000 3,000 

 
 

2. คา่ธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา ก าหนดดังนี ้

 

กลุม่นกัศกึษา อตัราคา่ธรรมเนยีม ไมเ่กนิ (บาท) 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท และ

ประกาศนยีบตัร

บณัฑติ 

ปรญิญาเอก และ

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ

ข ัน้สูง 

กลุม่ที ่1 30,000 40,000 70,000 

กลุม่ที ่2 50,000 60,000 90,000 

คา่ธรรมเนยีมขา้งตน้ ครอบคลมุคา่หน่วยกติลงทะเบยีนวชิาเรยีน และคา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิาร

ตา่งๆ ของมหาวทิยาลัย ไดแ้ก ่การประกนัอบุตัเิหต ุการบรกิารสขุภาพ หอ้งสมดุ คอมพวิเตอร ์

สโมสรนักศกึษา และกฬีา 

 
 
3. คา่ธรรมเนยีมการศกึษาส าหรับภาคการศกึษาฤดรูอ้น ใหจั้ดเก็บในอตัราครึง่หนึง่ของอตัรา

คา่ธรรมเนยีมส าหรับภาคการศกึษาปกต ิ

 

4. คา่ธรรมเนยีมส าหรับนักศกึษาชาวตา่งประเทศ 

4.1  ระดับปรญิญาตร ี ภาคการศกึษาละ  10,000  บาท 

4.2  ระดับบณัฑติศกึษา ภาคการศกึษาละ  15,000  บาท 

 

 



 26 

 

5. คา่ธรรมเนยีมรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

5.1  ระดับปรญิญาตร ี ภาคการศกึษาละ  1,500  บาท 

5.2  ระดับบณัฑติศกึษา ภาคการศกึษาละ  2,500  บาท 

 

6. คา่ธรรมเนยีมการศกึษาส าหรับนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรอืบคุคลภายนอกทีล่งทะเบยีน

เรยีนรายวชิาโดยไมข่อรับปรญิญา ใหเ้รยีกเก็บเป็นคา่หน่วยกติ โดยใหค้ านวณอตัราคา่ธรรมเนยีมการ

ลงทะเบยีนเรยีนหนึง่หน่วยกติ เทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษาตามตารางในขอ้ 2  

หารดว้ย 9  

   คา่ธรรมเนยีมการศกึษานี ้ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ บรกิาร

คอมพวิเตอร ์และบรกิารกฬีาดว้ย 

 

7. คา่ธรรมเนยีมการสอบตา่งๆ ตอ่ครัง้ ในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
 

 
รายการคา่ธรรมเนยีม 

อตัราคา่ธรรมเนยีม 
ไมเ่กนิ (บาท) 

7.1 การสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 2,000 

7.2 การสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) 3,000 

7.3 การสอบการศกึษาอสิระ หรอืการสอบสารนพินธ ์ 4,000 

7.4 การสอบวทิยานพินธ ์ระดับปรญิญาโท 5,000 

7.5 การสอบวทิยานพินธ ์ระดับปรญิญาเอก 6,000 

 
 

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


