อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. สำหรับหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ เป็น
อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
2669/2561 และ 1162/2564) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561)
ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น
กลุ่มสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/
ปริญญา ปริญญา
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
โท
เอก
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศิลปกรรมและการออกแบบ, สาขาวิชาดุริยางคศิลป์,
สาขาวิชาทัศนศิลป์)
- สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม, สาขาวิชาการจัดการการ
พัฒนาชนบท)
- สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้น
19,000
25,000
40,000
60,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)
- สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
- สาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ (สาขาวิชาด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบำบัด)
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสหวิทยาการ
(สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์และ
21,000
30,000
21,000
30,000
คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพ
ประยุกต์)
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิกและคลินิก)
25,000
30,000
25,000
30,000
- สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาไทย)
- สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
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(นักศึกษาไทย) , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา)
- สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก, สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้าน
สุขภาพ, สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)
- สาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเกษตรศาสตร์
กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี,
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม, สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการ
คุณภาพของอาหาร (นักศึกษาไทย))
กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี,
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม, สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการ
คุณภาพของอาหาร (นักศึกษาต่างชาติ)
กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย สาขาวิชาของวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ (สาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์)
กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
- สาขาวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาของคณะสหวิทยาการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การจัดการกลยุทธ์, สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/
ปริญญา ปริญญา
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
โท
เอก

25,000

30,000

30,000

40,000

25,000

30,000

35,000

45,000

25,000

30,000

45,000

55,000

-

30,000

-

55,000

25,000

30,000

50,000

65,000

25,000

30,000

50,000

75,000
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- สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)
- สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, สาขาวิชาพิษวิทยา, สาขาวิชา
เภสัชภัณฑ์, สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์, สาขาวิชา
เภสัชกรรมแผนไทย และสาขาเภสัชศาสตร์)
กลุ่มที่ 11 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร,
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม)
กลุ่มที่ 12 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มที่ 13 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์
(ไม่มีคลินิก) และประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกสาขาวิชา
กลุ่มที่ 14 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาต่างชาติ)
- สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
(นักศึกษาต่างชาติ))
กลุ่มที่ 15 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์
(คลินิก)
กลุ่มที่ 16 ประกอบด้วย สาขาวิชาของวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น
กลุ่มที่ 17 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์
(สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ))

ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/
ปริญญา ปริญญา
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
โท
เอก

30,000

37,500

30,000

37,500

30,000

37,500

50,000

65,000

30,000

50,000

50,000

65,000

30,000

50,000

50,000

80,000

35,000

45,000

35,000

45,000

50,000

80,000

60,000

100,000

-

-

-

125,000

-

-

62,500

-
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หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมข้างต้น ครอบคลุมค่าหน่วยกิตลงทะเบียนวิชาเรียน และ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ การประกั น อุ บ ั ต ิ เ หตุ ก ารบริ ก ารสุ ข ภาพ ห้ อ งสมุ ด
คอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษา และกีฬา
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษา
ปกติ
3. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
4. บางคณะมีการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมวิจัย หรือค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
ให้นักศึกษาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมเหล่านั้น ได้ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และหรือติดต่อที่
คณะที่นักศึกษาสังกัด
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