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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548)
ึ ษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
เรือ
่ ง ค่าธรรมเนียมการศก
-----------------------------เพือ
่ ให ้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด ้วยความเรียบร ้อยและมีประสิทธิภาพ เอือ
้ ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ และบังเกิดผลดีตอ
่ ราชการของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข ้อ 9 และข ้อ 10 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด ้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 1/2548 เมือ
่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และทีป
่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่
14/2548 เมือ
่ วันที่ 10 สิงหาคม 2548 จึงออกประกาศไว ้ดังนี้
ข ้อ 1

ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรือ
่ ง ค่าธรรมเนียม

การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ”
ข ้อ 2

ให ้ประกาศนีม
้ ผ
ี ลบังคับใช ้สาหรับนักศึกษาทีเ่ ข ้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัง้ แต่

ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2548 เป็ นต ้นไป
ข ้อ 3

ให ้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น และข ้อความในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่

เกีย
่ วข ้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ทุกฉบับสาหรับนักศึกษาทีเ่ ข ้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัง้ แต่ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2548
และให ้ใช ้ประกาศฉบับนีแ
้ ทน
ข ้อ 4

ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”

หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“อธิการบดี”

หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“หลักสูตรโครงการพิเศษ”

หมายถึง หลักสูตรทีไ่ ด ้รับอนุมต
ั ใิ ห ้เปิ ดสอนเป็ นหลักสูตร
โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด ้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548

“คณะกรรมการอานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอานวยการ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด ้วยการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ข ้อ 7
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“คณะ”

หมายถึง คณะหรือหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ

“คณบดี”

หมายถึง คณบดีหรือผู ้บริหารหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการจัด
การหลักสูตรโครงการพิเศษ

“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะหรือหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
“นักศึกษากลุม
่ ที่ 1”

หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด ้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

“นักศึกษากลุม
่ ที่ 2”

หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขาวิชาทางด ้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ข ้อ 5

การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ สาหรับหลักสูตรโครงการ

พิเศษแต่ละหลักสูตร ให ้อธิการบดีออกเป็ นประกาศมหาวิทยาลัยตามคาแนะนาของคณบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ และคณะกรรมการอานวยการ ทัง้ นีต
้ ้องไม่เกินอัตราหรือวงเงินที่
กาหนดไว ้ในบัญชีแนบท ้ายประกาศนี้
ข ้อ 6

ค่าธรรมเนียมอืน
่ ทีไ่ ม่ได ้กาหนดไว ้ในประกาศนีแ
้ ละบัญชีแนบท ้ายประกาศนี้ ให ้เป็ นไปตามที่

กาหนดไว ้ในระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ทัง้ นี้ยกเว ้น
ค่า ธรรมเนียมการศึก ษาพิเศษ ตามระเบียบมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ว่า ด ้วย ค่าธรรมเนียมการศึก ษาพิเศษ
สาหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 ซึง่ คณะจะเรียกเก็บอีกไม่ได ้
ข ้อ 7

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทีช
่ าระแล ้วตามอัตราการเรียกเก็บทีก
่ าหนดไว ้แนบท ้ายประกาศนี้

จะขอรับคืนไม่ได ้
ข ้อ 8

ให ้อธิการบดีเป็ นผู ้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีทม
ี่ ป
ี ั ญหาในการตีความ หรือปั ญหาการ

ปฏิบต
ั ต
ิ ามประกาศนี้ ให ้อธิการบดีเป็ นผู ้วินจ
ิ ฉั ย
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548

25
ี นบท้ายประกาศมหาวิทยาล ัยขอนแก่น (ฉบ ับที่ 639/2548)
บ ัญชแ
ึ ษาสาหร ับหล ักสูตรโครงการพิเศษ
เรือ
่ ง ค่าธรรมเนียมการศก

1.

ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก และค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึน
้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษา กาหนดดังนี้
อ ัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
ระด ับ
ระด ับ
ึ ษา
ปริญญาตรี
บ ัณฑิตศก
200
200

รายการค่าธรรมเนียม

2.

1.1

ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ

1.2

ค่าสมัครและสอบคัดเลือก

1.3

ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึน
้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษา

500

500

2,000

3,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา กาหนดดังนี้
ึ ษา
กลุม
่ น ักศก

อ ัตราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน (บาท)
ปริญญาตรี

ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก และ

ประกาศนียบ ัตร

ประกาศนียบ ัตรบ ัณฑิต

บ ัณฑิต

ขนสู
ั้ ง

กลุม
่ ที่ 1

30,000

40,000

70,000

กลุม
่ ที่ 2

50,000

60,000

90,000

ค่าธรรมเนียมข ้างต ้น ครอบคลุมค่าหน่วยกิตลงทะเบียนวิชาเรียน และค่าธรรมเนียมการใช ้บริการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได ้แก่ การประกันอุบต
ั เิ หตุ การบริการสุขภาพ ห ้องสมุด คอมพิวเตอร์
สโมสรนักศึกษา และกีฬา

3.

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร ้อน ให ้จัดเก็บในอัตราครึง่ หนึง่ ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมสาหรับภาคการศึกษาปกติ

4.

ค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
4.1 ระดับปริญญาตรี

ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท

4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
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5.

6.

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
5.1 ระดับปริญญาตรี

ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน
่

หรือบุคคลภายนอกทีล
่ งทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริญญา ให ้เรียกเก็บเป็ นค่าหน่วยกิต โดยให ้คานวณอัตราค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนเรียนหนึง่ หน่วยกิต

เท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามตารางในข ้อ

หารด ้วย 9
ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ ให ้ครอบคลุมค่าใช ้จ่ายในการใช ้บริการห ้องสมุด บริการ
คอมพิวเตอร์ และบริการกีฬาด ้วย
7.

ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครัง้ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รายการค่าธรรมเนียม

อ ัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน (บาท)

7.1

การสอบประมวลความรู ้ (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

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