ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ว่ าด้ วย ค่ าธรรมเนียมการสมัครเข้ าศึกษา และค่ าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2543
-------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11 (1) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงวาง
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ค่ า ธรรมเนี ย มการสมัค รเข้า ศึ ก ษาและค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ดงั นี้
ข้อ1. ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า "ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย ค่าธรรมเนี ยมการสมัครเข้าศึ กษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543"
ข้อ2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับสาหรับนักศึกษาที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผูล้ งทะเบียน
โดยไม่ขอรับปริ ญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2543 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย ค่าธรรมเนี ยมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2530
3.2 ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย ค่าธรรมเนี ยมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนี ยม
การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท พ.ศ. 2530
3.3 ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนี ยมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
3.4 ระเบี ยบมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วยค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2533
3.5 ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย ค่าธรรมเนี ยมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534
3.6 ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย ค่าธรรมเนี ยมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนี ยม
การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
3.7 ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ นว่าด้วยค่าธรรมเนี ยมการรั บสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนี ยม
การศึกษา ขั้นปริ ญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ. 2538
3.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริ ญญาเอกภาคพิเศษ พ.ศ.2540
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของสภามหาวิทยาลัย คาสัง่ และประกาศอื่นส่วนใดที่พอ้ งหรื อขัดแย้งกับ
ส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดี
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
(Application fee)

ข้อ 5.

ข้อ 6.

หมายถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เรี ยกเก็บในการสมัคร
การสอบหรื อการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากนักศึกษาระดับ
(Tuition fee)
บัณฑิตศึกษาประกอบด้วย ค่าบารุ ง
มหาวิทยาลัย และค่าหน่วยกิตรวมเป็ น
เหมาจ่ายที่นกั ศึกษาจะต้องชาระเป็ นราย
ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากนักศึกษาระดับ
(Overseas fee)
บัณฑิตศึกษาที่มีสญ
ั ชาติอื่นที่มิใช่
สัญชาติไทย เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ
จากที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย
และเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่เกี่ยว
ข้องกับนักศึกษาต่างชาติ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจาก
(Status holding fee)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษา
สถานภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ที่
ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้วและกรณี
ที่ลาพักศึกษา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
หมายถึง ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรี ยกเก็บจากนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย
5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.3 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
5.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ให้อธิ การบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เสนอหลักการในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยม
ในข้อ 5 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว
ตามหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สรุ ปให้สภามหาวิทยาลัยทราบและทาเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ 7.

ข้อ 8.
ข้อ 9.
ข้อ 10.
ข้อ 11.

ข้อ 12.
ข้อ 13.

นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาหรื อนักศึกษาตามความร่ วมมือจากองค์กร
อื่นๆ ที่มีขอ้ ตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการลดหย่อนหรื อยกเว้นค่าธรรมเนี ยม ให้ได้รับการ
ลดหย่อนหรื อยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงที่กาหนดไว้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว และเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่
เกิน 3 หน่วยกิต ให้เสี ยค่าใช้จ่ายครึ่ งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร
อัตราค่าธรรมเนี ยมของผูท้ ี่ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่ขอรับปริ ญญา ให้อธิ การบดีหรื อที่ประชุมคณบดี
เป็ นผูก้ าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในข้อ 6 ให้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง เพื่อความเหมาะสม อย่าง
น้อย 2 ปี ต่อครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดาเนินการตามข้อ 6
สาหรับนักศึ กษาที่ เข้าศึ กษาก่อนปี การศึ กษา 2543 ให้ใช้ระเบี ยบเดิ มที่ เกี่ ยวข้องไปจนกว่าจะสาเร็ จ
การศึกษา ในกรณี ที่นกั ศึกษาดังกล่าวถูกสั่งให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา และเมื่อกลับเข้าศึ กษาด้วย
กรณี ใดก็ตาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ให้บงั คับใช้ตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบี ยบนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็ นผูว้ ินิจฉัย และให้ถือ
เป็ นที่สุด
ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบี ยบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ กาหนดวิธีปฏิ บตั ิ
เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2543
(ลงชื่อ) พลตารวจเอกเภา สารสิ น
(เภา สารสิ น)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 979/2548)
เรื่อง บัญชีท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการสมัครเข้ าศึกษาและค่ าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(แก้ ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 2)
-------------------------เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 180/2545) เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามข้อ 13 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการ
สมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 จึงแก้ไขเพิ่มเติม บัญชีทา้ ยประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 180/2545) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 และบัญชีทา้ ยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 69/2543) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
การสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 ดังนี้
บัญชีที่ 2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ให้ยกเลิก ข้อ 1 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
1. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสาหรับนักศึกษาสัญชาติไทย
1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ
200 บาท
1.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาละ
500 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) ดารง หอมดี
(รองศาสตราจารย์ดารงค์ หอมดี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 359/2547)
เรื่อง บัญชีท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการสมัครเข้ าศึกษาและค่ าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(แก้ ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1)
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการสมัครเข้าศึ กษา และค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 180/2545) เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามข้อ 13 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนี ยมการสมัครเข้า
ศึกษาและค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2543 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ใน
การประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 จึงแก้ไขเพิ่มเติม บัญชีทา้ ยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 180/2545) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2545 และบัญชีทา้ ยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 69/2543) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 โดยให้ยกเลิก ข้อ 3 และข้อ 4 ของบัญชีที่ 1 ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรที่จดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
1. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
สาหรับผูท้ ี่ สอบผ่านการสอบวิทยานิ พนธ์ และผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาได้ เนื่ องจากอยูใ่ นระหว่างรอ
การตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ สามารถขอยกเว้นสาหรับ
ภาคการศึกษาแรกหลังสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ได้ โดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดีของคณะที่นกั ศึกษาสังกัด
2. ค่ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
(สาหรับนักศึกษาต่างชาติ) ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมนักศึ กษาต่างชาติดว้ ย เว้นแต่ได้รับการยกเว้น
ตามข้อ 3)
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2547

(ลงชื่อ) สุมนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 308 /2557 )
เรื่อง อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557
-------------------------------------โดยที่เห็นเป็ นการสมควรปรับปรุ งอัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ
เพื่อให้บงั เกิดผลดีต่อการพัฒนาและเอื้อประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2541 ประกอบกับ ข้อ 6 แห่ ง ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ว่า ด้ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการสมัค รเข้า ศึ ก ษาและ
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ในการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2556 เมื่ อ วัน ที่ 12 ธัน วาคม 2556 และมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 8 มกราคม 2557 จึ ง ประกาศก าหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 308 /2557 ) เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
สาหรับนักศึ กษาที่ เข้าศึ กษาก่อนปี การศึ กษา 2557 ให้ใช้ระเบี ยบหรื อประกาศเดิ มที่ เกี่ ยวข้อง
จนกว่าจะสาเร็ จการศึกษา
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ระบบปกติ”
หมายความว่า ระบบการจัดการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอนในวัน
และเวลาราชการเป็ นหลักและเป็ นแบบเต็มเวลา
“หลักสูตรปกติ”
หมายความว่า หลักสูตรที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็ น
สื่ อในการสอน
“หลักสูตรนานาชาติ”
หมายความว่า หลักสูตรที่มีองค์ความรู ้และเนื้อหาสาระเน้นความ
เป็ นสากลมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ ส่งเสริ มความเป็ น
นานาชาติ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน
“หลักสูตรที่ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ”
หมายความว่า หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อหลักในการ
จัดการเรี ยนการสอนทั้งหลักสูตร
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ
ที่ศึกษาในหลักสูตรของกลุ่มสาขาวิชาทั้ง 6 กลุ่มของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“นักศึกษาต่างชาติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่ไม่ได้มีสญ
ั ชาติไทย
“ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

การจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามประกาศนี้ แบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาร่ วมด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชบาบัด
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชา
บริ หารธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
(ปรี คลินิกและคลินิก) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการจัดการด้านสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ
สุขภาพ) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาร่ วมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์) และสาขาวิชาร่ วมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกสาขาวิชา
กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก)
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ ให้
เป็ นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอื่นหรื อบุคคลที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
โดยไม่ขอรับปริ ญญา ให้จ่ายตามสัดส่วนของจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรี ยนตามระดับการศึกษาและลักษณะการจัด
หลักสูตร โดยถือ 9 หน่วยกิตเป็ นฐานและการลงทะเบียนต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต เศษของค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่
คานวณได้ให้ปัดขึ้นเป็ นจานวนเต็ม สาหรับนักศึกษาต่างชาติให้ชาระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติอีกส่วนหนึ่งด้วย
ข้อ 6 การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา และค่าธรรมเนี ยมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ชาระแล้ว
จะขอรับคืนไม่ได้
ข้อ 8 นักศึกษาที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มีสิทธิได้รับบริ การต่าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้
8.1 ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
8.2 ค่าธรรมเนียมห้องสมุดหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่ให้บริ การห้องสมุด
8.3 ค่าธรรมเนียมศูนย์คอมพิวเตอร์
8.4 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาแรกเข้า
ข้อ 9 นักศึกษาและบุคคลตามข้อ 5 มีสิทธิได้รับบริ การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้
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9.1 ค่าธรรมเนียมห้องสมุดหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่ให้บริ การห้องสมุด
9.2 ค่าธรรมเนียมศูนย์คอมพิวเตอร์
ข้อ 10 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย คาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 3

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)
กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 308 /2557 )
บัญชีที่ 1 อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับหลักสู ตรทีจ่ ดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
1. อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ต่ อภาคการศึกษา (บาท)
ลักษณะการจัดหลักสู ตร
หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติและ
หลักสู ตรทีศ่ ึกษาเป็ น
กลุ่มสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/ ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
ชั้นสู ง
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ)
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น
19,000
25,000
40,000
60,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)
- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาร่ วมด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชบาบัด
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
25,000
30,000
50,000
75,000
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาบริ หารธุรกิจและสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
25,000
30,000
50,000
65,000
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี-สารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
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กลุ่มสาขาวิชา

- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ปรี คลินิก
และคลินิก)
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการจัดการ
ด้านสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการ
ทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรม
และระบบสุขภาพ)
- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาร่ วมด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชา
เภสัชภัณฑ์ สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชา
พิษวิทยา สาขาวิชาวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
- สาขาวิชาร่ วมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ไม่มี
คลินิก) และประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทุกสาขาวิชา

ลักษณะการจัดหลักสู ตร
หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติและ
หลักสู ตรทีศ่ ึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/ ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
ชั้นสู ง

30,000

37,500

50,000

65,000

30,000

50,000

50,000

80,000

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
(คลินิก)

ลักษณะการจัดหลักสู ตร
หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติและ
หลักสู ตรทีศ่ ึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/ ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
ชั้นสู ง
50,000

80,000

60,000

100,000

2. ค่ าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน เท่ากับครึ่ งหนึ่งของค่าธรรมเนียมภาคปกติ
3. ค่ าธรรมเนียมนักศึกษาต่ างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
4. ค่ ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
(สาหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องชาระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติดว้ ย)
5. ค่ าธรรมเนียมการสอบต่ าง ๆ ต่ อครั้ง (บาท)
ลักษณะการจัดหลักสู ตร
ภาคปกติ
หลักสู ตรนานาชาติและ
การสอบ/ระดับการศึกษา
หลักสู ตรทีศ่ ึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ
5.1 การสอบประมวลความรู ้ สาหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต
300
900
5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระ หรื อสารนิพนธ์
สาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาบัณฑิต หรื อ
500
1,500
ประกาศนียบัตร-บัณฑิต (ชั้นสูง)
5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ สาหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
500
1,500
5.4 การสอบภาษาอังกฤษ สาหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
1,500
1,500
5.5 การสอบวิทยานิพนธ์ สาหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
1,500
3,000
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1.

2.

บัญชีที่ 2 อัตราค่ าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
------------------อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสาหรับนักศึกษาสัญชาติไทย
1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 บาท
1.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ 500 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
2.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ (application form and regulation) ชุดละ 300 บาท
2.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ 1,000 บาท

บัญชีที่ 3 อัตราค่ าธรรมเนียมอืน่ ๆ (บาท)
รายการ
1. ค่าปรับลงทะเบียนช้า วันละ
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
2. ค่ายืน่ ใบสมัครขอโอนย้ายมาเป็ นนักศึกษา
3. ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา บัตรละ
4. ค่าใบประมวลผลการศึกษา ฉบับละ
5. ค่าใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ
6. ค่าใบรับรองเป็ นนักศึกษา ฉบับละ
7. ค่าใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
8. ค่าใบแปลปริ ญญาบัตร ฉบับละ
9. ค่าใบแทนปริ ญญาบัตร ฉบับละ
10. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณี ย ์ ครั้งละ
11. ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณี ย ์ ครั้งละ
12. ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในเอกสารลงทะเบียนเรี ยน รายการละ
13. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเป็ นบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

จานวนเงิน
50
300
100
50
50
50
50
100
400
50
200
30
1,000

บัญชีที่ 4 ค่ าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่ าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ
สาหรับหลักสู ตรทีจ่ ดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (กรณีทจี่ ่ ายเป็ นเงินตราต่ างประเทศ)
---------------------------------------------อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ
ปกติตามลักษณะการจัดหลักสูตรต่าง ๆ หากเป็ นการจ่ายโดยการโอนเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ ให้สงั่ จ่ายเป็ น
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ตามอัตราที่ปรากฏข้างล่าง
1. อัตราค่ าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกสาหรับนักศึกษาต่ างชาติ
1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ (application form and regulation) ชุดละ 10 USD
1.2 ค่าสมัครสอบคัดเลือก (application fee per subject area) สาขาวิชาละ 40 USD
2. อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ต่ อภาคการเรียน (USD)

ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต /มหาบัณฑิต
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1
ประกอบด้วย
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ยกเว้น สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา)
- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาร่ วมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชบาบัด
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาบริ หารธุรกิจและสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่
ภาคปกติ
ศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ

640

1,340

500

850

1,670

500
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ระดับการศึกษา

สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 3
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ปรี คลินิกและคลินิก)
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก สาขาวิชาการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการ
จัดการด้านสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการทาง
เภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ
สุขภาพ)
- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาร่ วมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 4
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
- สาขาวิชาร่ วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่
ภาคปกติ
ศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ
850
1,670

1,000

1,670

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ
500

500

ระดับการศึกษา

สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 5
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกสาขาวิชา
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 6
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสู ง)/ปริญญาเอก
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1
ประกอบด้วย
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ยกเว้น สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา)
- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาร่ วมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาบริ หารธุรกิจและสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 3
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยี

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่
ภาคปกติ
ศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ
1,000
1,670

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ
500

1,670

2,000

500

840

2,000

500

1,000

2,500

500

1,000

2,170

500
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ระดับการศึกษา

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่
ภาคปกติ
ศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ

- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ปรี คลินิกและคลินิก)
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก สาขาวิชาการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการ
จัดการด้านสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการทาง
เภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ
สุขภาพ)
- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาร่ วมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 4
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
- สาขาวิชาร่ วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,250

2,170

500

สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 5
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกสาขาวิชา

1,670

2,670

500

ระดับการศึกษา

สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 6
ประกอบด้วย
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก)

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่
ภาคปกติ
ศึกษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ
2,670
3,340

ค่าธรรมเนียม
นักศึกษา
ต่างชาติ
500

3. ค่ าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน เท่ากับครึ่ งหนึ่งของค่าธรรมเนียมของหลักสูตร
4. ค่ ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 85 USD
(สาหรับนักศึกษาต่างชาติตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติดว้ ย)
5. ค่ าธรรมเนียมการสอบต่ าง ๆ ต่ อครั้ง (USD)
การสอบ/ระดับการศึกษา
5.1 การสอบประมวลความรู ้ สาหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต
5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ หรื อการศึกษาอิสระ หรื อสารนิพนธ์ สาหรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง)
5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ สาหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
5.4 การสอบภาษาอังกฤษ สาหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
5.5 การสอบวิทยานิพนธ์สาหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ลักษณะการจัดหลักสูตร
นานาชาติ และ
ภาคปกติ
ภาษาอังกฤษ
10
30

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 755/2548)

15

45

15
45
30

45
45
90
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เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่ าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกทีเ่ ข้ าศึกษาและ
สถานภาพของผู้มสี ิทธิ์เข้ าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้มีวิธี ปฏิ บัติที่ชัด เจนเกี่ ยวกับการเก็บ เงิ น ค่าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาของภาคแรกที่ เข้าศึ กษาและ
สถานภาพการเป็ นนักศึ กษามหาวิทยาลัยขอนแก่นของผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 20 และ 23(2) แห่ งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 13 แห่ งระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนี ยมการสมัครเข้าศึ กษาและค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาในระดับบัณฑิตศึ กษา
พ.ศ.2543 และข้อ 5 แห่ งระเบี ยบมหาวิ ทยาลัยขอนแก่ น ว่า ด้ว ย การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศ เรื่ อง การเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและ
สถานภาพของผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 755/2548) เรื่ อง การเรี ยกเก็บเงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษาและสถานภาพของผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2 ให้ยกเลิ กประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 721/2546) เรื่ อง การเรี ยกเก็บเงิ นค่ าธรรมเนี ยม
การศึกษาและสถานภาพของผูม้ ีสิทธ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 3 ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2548 เป็ นต้นไป
ข้อ 4 ผูม้ ี สิท ธิ์ เข้า ศึ กษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จะต้อ งชาระค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาของภาคแรกที่เข้าศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 5 ผูม้ ี สิทธิ์ เข้าศึ กษาในระดับบัณฑิ ตศึ กษา จะมีสถานภาพเป็ นนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 4 ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 6 ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้ และให้มีอานาจในการออก
ประกาศหรื อกาหนดวิธีปฏิบตั ิซ่ ึงไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 7 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บัติหรื อไม่สามารถปฏิ บัติตามประกาศนี้ ให้คณบดี บัณฑิ ต
วิทยาลัยเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยสัง่ การให้ปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควร การสัง่ การของคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ..ศ. 2548
(ลงชื่อ) สุมนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1802/2552)
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เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาและค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ เอื้อต่อการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ
และบังเกิดผลดีต่อราชการของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการหลักสู ตรโครงการพิเศษ
คราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 12/2552
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ”
ข้อ 2 ให้ป ระกาศนี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ เ ข้า ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ตั้ง แต่
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 639/2548) ลงวันที่ 17 สิ งหาคม 2548 เรื่ อง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเ ศษ และข้อความในประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ที่
เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ทุกฉบับ
สาหรับนักศึ กษาที่ เข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึ กษา 2548 และให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“หลักสูตรโครงการพิเศษ”
หมายถึง หลักสูตรที่ได้รับอนุมตั ิให้เปิ ดสอนเป็ นหลักสูตร
โครงการพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
พ.ศ.2548
“คณะกรรมการอานวยการ”
หมายถึง คณะกรรมการอานวยการ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ข้อ 7
“คณะ”
หมายถึง คณะหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีหรื อผูบ้ ริ หารหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
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“คณะกรรมการประจาคณะ”

หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะหรื อหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
“นักศึกษากลุ่มที่ 1”
หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“นักศึกษากลุ่มที่ 2”
หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ข้อ 5 การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษแต่ละหลักสูตร ให้อธิการบดีออกเป็ นประกาศมหาวิทยาลัยตามคาแนะนาของคณบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ และคณะกรรมการอานวยการ ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินอัตราหรื อวงเงินที่กาหนด
ไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้และบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในระเบี ยบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ นที่ เกี่ ยวข้องกับค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา ทั้งนี้ ยกเว้น
ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาพิ เ ศษ ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ว่า ด้ว ย ค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาพิ เศษส าหรั บ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ.2546ซึ่งคณะจะเรี ยกเก็บอีกไม่ได้
ข้อ 7 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชาระแล้วตามอัตราการเรี ยกเก็บที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
จะขอรับคืนไม่ได้
ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1802/2552)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก และค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
กาหนดดังนี้
อัตราค่ าธรรมเนียม (บาท)
ระดับ
ระดับ
รายการค่ าธรรมเนียม
ปริญญาตรี

1.1 ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ
1.2 ค่าสมัครและสอบคัดเลือก
1.3 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา

200
500
2,000

200
500
3,000

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา กาหนดดังนี้
กลุ่มนักศึกษา
อัตราค่ าธรรมเนียม ไม่ เกิน (บาท)
ปริญญาตรี

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2

30,000
50,000

ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

40,000
60,000

ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสู ง

70,000
90,000

3. ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับภาคการศึ กษาฤดู ร้อน ให้จัดเก็บในอัตราครึ่ งหนึ่ งของอัตราค่าธรรมเนี ยม
สาหรับภาคการศึกษาปกติ
4. ค่าธรรมเนียมสาหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
4.1 ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
5.1 ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรื อบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาโดยไม่ขอรับปริ ญญา ให้เรี ยกเก็บเป็ นค่าหน่วยกิต โดยให้คานวณอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
เรี ยนหนึ่งหน่วยกิต เท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาตามตารางในข้อ 2 หารด้วย 9
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษานี้ ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การห้องสมุด บริ การคอมพิวเตอร์ และ
บริ การกีฬาด้วย
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7. ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

รายการค่ าธรรมเนียม
การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination)
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
การสอบการศึกษาอิสระ หรื อการสอบสารนิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท
การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก

อัตราค่ าธรรมเนียม ไม่ เกิน
(บาท)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 447/2549)
เรื่อง การเก็บค่ าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสู ตร ระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การวิ จั ย ในระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20
และ มาตรา 23(2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย ข้อ 8 แห่ งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีใน
คราวประชุม ครั้งที่ 5 /2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนี ยมการวิจยั
ตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่447/2549) เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียม
การวิจยั ตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2. ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 316/2544) เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั
ตามหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 3. ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่ภาคต้น ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 4. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะวิชาที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 5. การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั ให้เรี ยกเก็บได้ในอัตราภาคการศึกษาละไม่เกิน 80,000 บาท
ข้อ 6. การกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการวิจยั ตามข้อ 5 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะเป็ นผูก้ าหนดโดยจัดทาเป็ นประกาศของคณะ
ในกรณี ที่มี เ หตุ ผลและความจ าเป็ น คณบดี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ าคณะอาจ
พิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจยั ตามวรรคแรกเป็ นการเฉพาะรายได้
ข้อ 7. คณะใดที่ ได้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการวิจยั ไปก่อนประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้ถือว่าการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการวิจยั นั้นมีผลสมบูรณ์
ข้อ 8. ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) สุมนต์ สกลไชย
(รองศาสตราจารย์ สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือนักศึกษา 2558

187
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม

คู่มือนักศึกษา 2558

188
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 646/2544)
เรื่อง การเก็บค่ าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับ
การศึกษาและการเทียบโอนหน่ วยกิต ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมในการคืนสถานภาพการเป็ นนักศึ กษา การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการศึกษา และการเที ยบโอนหน่วยกิ ตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
ประกอบด้วยข้อ 8 แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 22/2544 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 จึงออกประกาศ
เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนี ยมในการคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการ
เทียบโอน หน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 646/2544) เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียม
ในการคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2544 เป็ นต้นไป ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรื อแย้ง
กับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“ค่าธรรมเนี ยมการคืนสถานภาพการเป็ นนักศึ กษา” หมายถึง ค่าธรรมเนี ยมที่ ตอ้ งชาระเมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้คืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
“ค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา” หมายถึง ค่าธรรมเนี ยมที่ ตอ้ งชาระเมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา หรื อสาขาวิชา หรื อแผนการศึ กษาหรื อระบบการศึกษา
รวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาอันเกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น
“ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งชาระสาหรับนักศึกษาใหม่
ที่ได้รับอนุมตั ิให้เทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นๆ
ข้อ 4. อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในข้อ 3 ให้เรี ยกเก็บ ดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ครั้งละ 2,500.- บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งละ 2,500.- บาท
4.3 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต ให้คิดอัตรามีหน่วยเป็ นบาท/หน่วยกิตดังนี้

ลักษณะการจัดหลักสูตร
นานาชาติและ
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริ ญญาเอก
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1
สาหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2

500
400

1,500
1,250

2,950
2,400

1,500
1,250

3,500
3,000

4,500
3,650
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นักศึ กษากลุ่มที่ 1 หมายถึง นักศึ กษาในหลักสู ตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แก่
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิ คการแพทย์ และ
คณะอื่นๆ ในสาขาวิชานี้
นักศึ กษากลุ่มที่ 2 หมายถึง นักศึ กษาในหลักสู ตรสาขาวิชาทางด้านมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้แก่
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะอื่นๆ ในสาขาวิชานี้
ข้อ 5. ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อการ ปฏิ บตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิ การบดี เป็ นผูว้ ินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544

(ลงชื่อ) สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
(รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 834/2549)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
“หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสาหรับครู ”
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสาหรับครู ” เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 และข้อ 5 แห่งประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ฉบับที่
639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเวียน เมื่อวันที 25 พฤษภาคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 โดยวิธีเวียนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 จึงออก
ประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 834/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
สาหรับครู ” ปี การศึกษา 2549
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษา
ต้น ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีสาหรับครู ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ หรื อประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิการบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อปั ญหาการปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 964/ 2548)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาการรับรู้ จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น “หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู ้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ” เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง
ค่า ธรรมเนี ยมการศึ กษาส าหรั บ หลักสู ตรโครงการพิ เ ศษ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการอานวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 964/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสู ต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู ้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้สาหรั บนักศึ กษาที่ เข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการรับรู ้ จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
38,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
19,000 บาท
3.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบี ยนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบี ยน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3
หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู ้
2,000 บาท
4.2 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท
4.3 การสอบวิทยานิพนธ์
5,000 บาท
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ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 215/2550)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
“หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู ”
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู ” เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อ มหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ว่า ด้วยการจัด การ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเ ศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อานวยการหลักสูตร โครงการพิเศษ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 215/2550) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น “หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู ”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบัง คับใช้สาหรั บนักศึ ก ษาที่ เข้า ศึ กษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ส าหรั บ หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสาหรับครู ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา ชุดวิชาละ 35,000 บาท และสาหรับนักศึ กษาที่ ลงทะเบียนเรี ยน
ครบ 3 ชุดวิชา แต่ยงั ไม่สาเร็ จการศึ กษาต้องชาระค่าธรรมเนี ยมรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษาในอัตรา
ครึ่ งหนึ่ง
3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ดังนี้
รายการค่ าธรรมเนียม
อัตราค่ าธรรมเนียม
(บาท)
1. ค่าใบสมัครและระเบียบการสอบคัดเลือก ชุดละ
200
2. ค่าสมัครและสอบคัดเลือก
500
3. ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
3,000
4. ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ้
ไม่เกิน 2,000
5. ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ
ไม่เกิน 3,000
6. ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ
ไม่เกิน 4,000
7. ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน 5,000

คู่มือนักศึกษา 2558

193
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม

คู่มือนักศึกษา 2558

194
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม
ข้อ 4 ค่า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไม่ ไ ด้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เ ป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตี ความ หรื อปั ญหาการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 27/2553)
เรื่อง การเก็บค่ าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
-------------------------เพื่อให้การดาเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 ประกอบด้วย
ข้อ 6 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 และมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประจาคณะวิท ยาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 จึ งออก
ประกาศเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนี ยมการวิจยั ตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นแนว
ปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
2. ยกเลิกประกาศคณะวิทยาศาสตร์(ฉบับที่ 11/2550) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ให้ใช้ประกาศ
ฉบับนี้แทน
3. การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั ให้เรี ยกเก็บดังนี้
2.1 ขั้นปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
2.2 ขั้นปริ ญญาโท ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
4. ในกรณี ที่มีเ หตุ ผลและความจาเป็ น คณบดี โ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะฯ
อาจพิจารณายกเว้นหรื อลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจยั ตามข้อ 3 ให้แก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคลได้
5. กรณี ที่ ค ณะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการวิจัย ไปก่ อ นประกาศนี้ ใช้บัง คับ ให้ถื อ ว่า การเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการวิจยั นั้นมีผลสมบูรณ์
6. กรณี ที่มีปั ญหาในการตี ค วามหรื อ การปฏิ บัติตามประกาศนี้ ให้ค ณบดี เ ป็ นผูว้ ินิจ ฉัย และให้ค า
วินิจฉัยของคณบดีถือเป็ นที่สิ้นสุด
จึงประกาศให้ทราบทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2553
(ลงชื่อ) เกียรติ แสงอรุ ณ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุ ณ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 9/2549
เรื่อง อัตราค่ าธรรมเนียมการทาวิทยานิพนธ์ หรือวิจยั ร่ วม ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่ างสถาบัน ทีไ่ ม่ ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------------ด้วยเห็ นสมควรให้กาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมการทาวิทยานิ พนธ์ หรื อวิจยั ร่ วม สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึ กษาต่างสถาบัน ที่ ไม่ได้ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาในหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเรี ยกเก็บจากนักศึ กษาต่าง
สถาบัน เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการทาวิทยานิ พนธ์ หรื อวิจยั ร่ วม ของนักศึ กษาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น
เพื่อให้การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษมีความเหมาะสม
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตราข้อ 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541.จึงออก
ประกาศดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้กบั นักศึกษาหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาต่างสถาบันที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2548 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ นัก ศึ ก ษาต่ า งสถาบัน ที่ ม าท าวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อวิ จัย ร่ ว ม ในคณะวิ ทยาศาสตร์ โดยไม่ ได้
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาระค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ค่าธรรมเนี ยมฯ ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาต่างสถาบัน ครบระยะเวลาการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรแล้ว และเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนไม่เกิน 3 หน่วยกิต ณ สถาบันที่นกั ศึกษาสังกัด ให้ชาระ
ค่าธรรมเนี ยมการทาวิทยานิ พนธ์ หรื อวิจยั ร่ วม เพียงครึ่ งหนึ่ งของอัตราค่าธรรมเนี ยม ที่นักศึ กษาต้องชาระ
ตามปกติ
ข้อ 4 นอกเหนือจาก ข้อ 3 ให้เป็ นไปตามประกาศใน ข้อ 2 ทุกประการ
ข้อ 5 ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มีอานาจวินิจฉัยหรื อสั่งการ โดยการวินิจฉัยหรื อสั่งการของคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ถือเป็ นสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) ละออศรี เสนาะเมือง
(ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 9/2549)
ประเภท
กลุ่มปฏิบตั ิการ

กลุ่มบรรยาย

สาขาวิชา

ระดับการศึกษา

ภาคการศึกษาละ (บาท)

ชีววิทยา เคมี ฟิ สิ กส์
จุลชีววิทยา ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณิ ตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ

ปริ ญญาโท

10,000

ปริ ญญาเอก

15,000

ปริ ญญาโท

5000

ปริ ญญาเอก

10,000
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น(ฉบับที่ 1143/2554)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์
“หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตร”
………………………………………………..
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาและค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษของ
ภาควิช าส่ ง เสริ ม การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น “หลัก สู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ เอื้อต่อการบริ หาร
และการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ คราว
ประชุ ม ครั้ งที่ 2/2554 เมื่ อ วัน ที่ 10 กุม ภาพัน ธ์ 2554 และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ โดยวิธีเวียน คราวประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 จึงออกประกาศ
ไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เ รี ยกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัยขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 1143/2554) เรื่ อง ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษ ภาควิ ชาส่ งเสริ มการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ” “วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร”
ข้อ 2 ให้ป ระกาศนี้ มี ผ ลบัง คับใช้ส าหรั บ นัก ศึ กษาที่ เ ข้าศึ ก ษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ตั้ง แต่ภ าค
การศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 195/2539) เรื่ อ ง ค่ า ตอบแทนคณาจารย์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นปริ ญญาโท ภาคพิเศษ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
ส่งเสริ มการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์” “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร”
ที่จดั การในหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนด ดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
35,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
17,500 บาท
4.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุ ดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรา
กึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
4.3 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อครั้ง
รายการค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
4.3.1 การสอบประมวลความรู ้
1,000.4.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ
2,000.4.3.3 การสอบการวิทยานิพนธ์
3,000.-

ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิ บตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น(ฉบับที่ 252/2552)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม”
………………………………………………..
เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม”
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
คราวประชุมครั้งที่ 36-23/2551 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 252/2552) เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ” “หลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม”
ข้อ 2 ให้ป ระกาศนี้ มี ผ ลบัง คับใช้ส าหรั บ นัก ศึ กษาที่ เ ข้าศึ ก ษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ตั้ง แต่ภ าค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
วิศ วกรรมสิ่ ง แวดล้อ ม คณะวิศ วกรรมศาสตร์ “หลักสู ต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศ วกรรม
สิ่ งแวดล้อม” ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนด ดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
40,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
20,000 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ
3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ้ 2,000 บาท
3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ 3,000 บาท
3.3 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุ ดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรา
กึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น(ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิ บตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1890/2553)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ”

---------------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น “หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดี
ต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
คราวประชุ ม ครั้ งที่ 77-18 /2553 เมื่ อ วัน ที่ 14 ตุ ลาคม 2553 และโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
อานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยวิธีเวียน คราวประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จึง
ออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1890/2553) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิ กประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 586/2551) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา
สาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ”
ข้อ 3 ให้ป ระกาศนี้ มี ผ ลบัง คับใช้ส าหรั บ นัก ศึ กษาที่ เ ข้าศึ ก ษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ตั้ง แต่ภ าค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าธรรมเนี ยมอื่ น ๆ สาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ “หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ” ที่ จัดการเป็ น
หลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
40,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
20,000 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ
4.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ้
2,000 บาท
4.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ
3,000 บาท
4.2.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์
4,000 บาท
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4.3 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียนใน
ภาคการศึ กษาสุ ดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึ กษา เหลื อหน่ วยกิ ตที่ ตอ้ งลงทะเบี ยนอีกไม่เกิ น 3
หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 5. ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6. ให้อธิการบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 587/2551)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
“หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และในข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ คราว
ประชุมครั้งที่ 13-24/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการอานวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2551) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึ กษาสาหรั บ หลักสู ตรโครงการพิ เศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศ วกรรมศาสตร์ “หลักสู ต ร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึ กษาที่ เข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรี ยนละ 40,000 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ภาคเรี ยนละ 20,000 บาท
3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ
3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู ้ 2,000 บาท/ครั้ง
3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบการศึกษาอิสระ 3,000 บาท/ครั้ง
3.3.3 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ 5,000 บาท/ครั้ง
ข้อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิ บตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 58/2549)
เรื่อง การเก็บค่ าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาหรับนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา/วิจยั
-------------------------เพื่ อให้ก ารดาเนิ นงานจัดการศึ ก ษาในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้องกับ การวิจัย ในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับ ข้อ 6 แห่ งประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนี ยมการวิจยั ตาม
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็ นชอบของที่ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 54-14/2549 เมื่อวันที่ 24
สิ งหาคม พ.ศ.2549 จึ งออกประกาศเกี่ ยวกับการเก็บค่าธรรมเนี ยมการวิจยั ตามหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ฉบับที่
58/2549) เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนี ยมการวิจยั ตามหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา/วิจยั ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขัดหรื อแย้งกับประกาศนี้ และให้
ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
5.1 อัตราค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาละ
60,000 บาท
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาละ
80,000 บาท
5.3 ในกรณี มีเหตุผลและความจาเป็ น คณบดี โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะ อาจพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการวิจยั เป็ นการเฉพาะรายได้
ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่คณะจัดสรรให้ภาควิชาเจ้าของหลักสูตรหลังหักตาม
ระเบียบเงินได้รายแล้ว ให้เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาวิจยั และการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาผูท้ ี่จ่ายเงินนั้นๆ โดยสามารถสะสมเป็ นค่าใช้จ่ายจนกว่าจะสาเร็ จการศึกษา
ตามความจาเป็ นดังต่อไปนี้

ข้อ 7
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6.1 เป็ นค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทาวิทยานิพนธ์และการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือจาเป็ นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจยั
6.2 เป็ นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ
6.2.1 การเข้าร่ วมประชุมหรื อสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ
6.2.2 การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจยั ทั้งจากในและต่างประเทศ
6.2.3 การนาเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
6.2.4 ค่าใช้จ่ายในกรณี ที่นกั ศึกษาต้องเดินทางไปทาการศึกษาวิจยั บางส่วนใน
ต่างประเทศ
6.2.5 การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงการวิจยั ฝ่ ายไทย และฝ่ ายต่างประเทศ
6.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณบดีอนุมตั ิโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาตามประกาศนี้ ในกรณี มีปัญหาในการตีความหรื อการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั )
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 224/2549)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น “หลักสู ต รศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการ
จัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 639/2548) เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเ ศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 และคณะกรรมการอานวยการหลักสู ตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 224/2549) เรื่ อ ง ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ”
ข้อ 2 ให้ป ระกาศนี้ มี ผ ลบัง คับใช้ส าหรั บ นัก ศึ กษาที่ เ ข้าศึ ก ษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ตั้ง แต่ภ าค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาและค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชา ที่จดั การศึกษาเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.1.1 ระดับปริ ญญาโท
25,000 บาท
3.1.1.2 ระดับปริ ญญาเอก
50,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
3.1.2.1 ระดับปริ ญญาโท
12,500 บาท
3.1.2.2 ระดับปริ ญญาเอก
25,000 บาท
3.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุ ดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึ กษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่ วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู ้
2,000 บาท
4.2 การสอบวัดคุณสมบัติ
3,000 บาท
4.3 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท

4.4 การสอบวิทยานิพนธ์
4.4.1 ระดับปริ ญญาโท
5,000 บาท
4.4.2 ระดับปริ ญญาเอก
6,000 บาท
ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาสาหรับโครงการพิเศษและระเบียบหรื อ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อปั ญหาการปฏิ บตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 223/2549)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น “หลักสู ต รศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการ
จัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 639/2548) เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเ ศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ศึกษาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 และคณะกรรมการอานวยการหลักสู ตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
สาหรั บ หลักสู ต รโครงการพิ เ ศษ ระดับบัณฑิ ต ศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์ หลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคการศึกษา
ปลาย ปี การศึกษา 2548 เท่านั้น
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ที่จดั การศึกษาเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 25,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 12,500 บาท
3.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบี ยนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้วหรื อเป็ นการลงทะเบี ยน
ภาคการศึกษาสุ ดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึ กษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่ วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู ้
2,000 บาท
4.2 การสอบวัดคุณสมบัติ
3,000 บาท
4.3 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท
4.4 การสอบวิทยานิพนธ์
5,000 บาท

ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อปั ญหาการปฏิ บตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 641/2549)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมี
ประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 639/2548) เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเ ศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ศึ กษาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 และคณะกรรมการอานวยการหลักสู ตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2549 โดยวิธีเวียนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 641/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ”
2. ประกาศนี้ ให้ใช้บัง คับสาหรั บ นักศึ กษาโครงการพิ เศษ หลักสู ต รประกาศนี ย บัต รบัณฑิ ต สาขา
วิชาชี พครู คณะศึ กษาศาสตร์ ที่ เข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ตั้งแต่ภาคการศึ กษาต้น ปี การศึกษา 2549
เป็ นต้นไป
3. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1 จัดเก็บภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
3.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนจัดเก็บในอัตราครึ่ งหนึ่งของค่าธรรมเนียมภาคปกติ
4. ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
5. ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2549

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 006 /2552)
เรื่อง การเก็บค่ าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สาหรับนักศึกษาทีไ่ ด้ รับทุนการศึกษา/วิจยั
.........................................
เพื่ อให้ก ารด าเนิ น งานจัด การศึ ก ษาในส่ วนที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การวิจัย ในระดับ บัณฑิ ตศึ กษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 27 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น พ.ศ. 2541 ประกอบกับ ข้อ 6 แห่ ง ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 447/2549) ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 เรื่ อง การเก็บ ค่าธรรมเนี ยมการวิจัยตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2551 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2551 จึงออกประกาศเกี่ ยวกับ การเก็บค่าธรรมเนี ยมการวิจยั ตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ฉบับที่ 006 /2552)
เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษาที่ได้รับทุนที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจยั
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ ปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งขัดหรื อแย้งกับประกาศนี้และให้ใช้ประกาศ ฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะ”
หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับทุนที่มี
การจ่ายค่าธรรมเนียมการวิจยั
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
5.1 อัตราค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
5.2 อัตราค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
5.3 ในกรณี มีเหตุผลและความจาเป็ น ให้คณะกรรมการประจาคณะ พิจารณาลดหย่อนหรื อ
ยกเว้นเงิ นค่าธรรมเนี ยมตามวรรคแรกได้เป็ นการเฉพาะราย
ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.1 เป็ นค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทาวิทยานิพนธ์และการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่ องมือจาเป็ นบางส่วนประกอบการศึกษาวิจยั
6.2 เป็ นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับ
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6.2.1 การเข้าร่ วมประชุมหรื อสัมมนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
6.2.2 การจัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจยั ทั้งจากในและต่างประเทศ
6.2.3 การนาเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
6.2.4 ค่าใช้จ่ายในกรณี ที่นกั ศึกษาต้องเดินทางไปทาการศึกษาวิจยั บางส่วนใน
ต่างประเทศ
6.2.5 การประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั
ฝ่ ายไทย และฝ่ ายต่างประเทศ
6.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ คณบดี อนุ มตั ิโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 7 ให้คณบดี เป็ นผูร้ ักษาตามประกาศนี้ ในกรณี มีปัญหาในการตีความหรื อการปฏิ บตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดี เป็ นผูว้ ินิจฉัยและให้ถือเป็ นที่ สิ้นสุ ด
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2552
( ลงชื่อ)ไพศาล สุวรรณน้อย
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 22/2549)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึ กษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ “หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา” เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 639/2548) เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเ ศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
พยาบาลศาสตร์ คราวประชุ ม ครั้ งที่ 11/2548 เมื่ อวันที่ 18 พฤศจิ กายน 2548 และคณะกรรมการอานวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้ง แต่ภ าคการศึ ก ษา
ต้น ปี การศึ กษา 2549 เป็ นต้นไป ยกเว้น นักศึ กษาหลักสู ตร
พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช โครงการพิเศษ ที่เป็ นพันธสัญญาตกลงให้
ความร่ วมมื อระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับ กรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ให้เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 775/2545) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรพยาบาลศาสตมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา ที่จดั การศึกษาเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 14,000 บาท
3.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู ้
1,000 บาท
4.2 การสอบการศึกษาอิสระ หรื อการสอบสารนิพนธ์
2,500 บาท
4.3 การสอบวิทยานิพนธ์
3,500 บาท
ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษและระเบียบ
หรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อปั ญหาการปฏิ บตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 578/2552)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
-------------------------เพื่ อ ให้การเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ส าหรั บ ปรั ชญาดุ ษ ฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาการพยาบาลหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการหลักสูตร และบังเกิดผลดี
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 639/2548) เรื่ อ ง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเ ศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
พยาบาลศาสตร์ คราวประชุ ม ครั้ งที่ 9/2551 เมื่ อ วัน ที่ 16 กัน ยายน 25451 และโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการอานวยการหลักสู ตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 578/2552) เรื่ อ ง ค่ าธรรมเนี ย ม
การศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาล”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
หลักสูตรโครงการพิเศษ ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้น
ไป
ข้อ 3 อัตราค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าธรรมเนี ยมอื่ น ๆ สาหรั บหลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิ ต
สาขาวิชาการพยาบาล ที่จดั การศึกษาเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 60,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 30,000 บาท
3.1.3 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรื อเป็ นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา และเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 8 หน่วยกิต
ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
3.2 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง
3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ
3,000 บาท
3.2.2 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์
6,000 บาท
ข้อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อปั ญหาการปฏิ บตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 116/2548)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้ จ่ายเงินค่ าธรรมเนียมการวิจยั
ตามหลักสู ตรระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์
-------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิ นค่าธรรมเนี ยมวิจยั ตามหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้การดาเนิ นการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงิ น ค่าธรรมเนี ยมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่ ง พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ขอนแก่ น พ.ศ.2541
ประกอบด้วย ข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 316/2544) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และ
โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 23/2548 เมื่อวันที่
29 พฤศจิ กายน 2548 คณะแพทยศาสตร์ จึ งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนี ยมการวิจยั ตาม
หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 116 /2548) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจยั ตามหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ”
ข้อ 2. ให้ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในประกาศนี้
“คณะแพทยศาสตร์” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้านปรี คลินิก คณะแพทยศาสตร์
“เงินค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินที่เรี ยกเก็บเป็ นค่าธรรมเนียมการวิจยั ตาม หลักสูตร
ระดับปริ ญญาเอก คณะแพทยศาสตร์
ข้อ 4. การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ให้เรี ยกเก็บเฉพาะนักศึกษาตามหลักสู ตร หรื อสาขาวิชาระดับปริ ญญา
เอก ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวิจยั จากหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนเท่านั้น
ข้อ 5. การเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนี ยม ให้เรี ยกเก็บตามอัตราและข้อกาหนดของแหล่งทุนแต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้นาเข้าเป็ นเงิ นรับฝากเพื่อเบิ ก -จ่ายสาหรับเป็ นค่าใช้จ่าย
ให้กบั หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อ 7 ของประกาศนี้
ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็ น ให้คณะกรรมการโดยความเห็ นชอบของคณบดี พิจารณาลดหย่อน
หรื อยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็ นการเฉพาะราย
ข้อ 6. หลักเกณฑ์การชาระเงิน
6.1 การชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยม ให้ชาระที่ หน่ วยเงิ นรายได้ งานคลัง สานักงานคณบดี คณะ
แพทยศาสตร์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั เปิ ดภาคการศึกษา
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6.2 นักศึ กษาที่ คา้ งชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยม หรื อชาระแต่ไม่ครบ เป็ นเวลา 2 ภาคการศึ กษา
ติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบี ยนในภาคการศึ กษาถัดไป จนกว่าจะชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมจน
ครบถ้วน
ข้อ 7. การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
7.1 เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชา ร้อยละ 10
7.2 เป็ นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการเตรี ยมข้อเสนอวิทยานิ พนธ์ การทาวิทยานิ พนธ์และการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือจาเป็ นบางส่วนเพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั
7.3 เป็ นค่าใช้จ่ายของนักศึ กษาเกี่ ยวกับ การติดต่อสื่ อสารทางวิชาการในการศึ กษาวิจยั การ
จัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจยั ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7.4 เป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมประชุมหรื อสัมมนาทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
7.5 เป็ นค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
7.6 เป็ นค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปทาการศึ กษาวิจยั บางส่ วนในต่างประเทศและ/หรื อการ
ประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั ฝ่ ายไทยและฝ่ ายต่างประเทศ (หากมี)
7.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการทาวิจยั ตามประกาศนี้
การเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไปตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 8. ให้คณบดี เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี หากมีปัญหาในการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามประกาศนี้
ให้คณบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย คาวินิจฉัยให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) สัญญา ร้อยสมมุติ
(รองศาสตราจารย์สญ
ั ญา ร้อยสมมุติ)
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
ปฏิบตั ิราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 18/2549)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้ จ่ายเงินค่ าธรรมเนียมการวิจยั
ของหลักสู ตรระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์
-------------------------โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ของหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาโท คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้การดาเนิ นการจัดเก็บและการใช้จ่ ายเงิ นค่ าธรรมเนี ยมการวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 และ
โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 คณะแพทยศาสตร์ จึ งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิ นค่าธรรมเนี ยมการวิจยั
ของหลักสูตรระดับปริ ญญาโท คณะแพทยศาสตร์ ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 18 /2549) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ของหลักสูตรระดับปริ ญญาโท คณะแพทยศาสตร์”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“คณะแพทยศาสตร์” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด้านปรี คลินิก คณะแพทยศาสตร์
“เงิ นค่าธรรมเนี ยม” หมายถึง เงิ นที่ เรี ยกเก็บเป็ นค่าธรรมเนี ยมการวิจยั ของหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาโท คณะแพทยศาสตร์
ข้อ 4 การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ให้เรี ยกเก็บเฉพาะนักศึกษาตามหลักสู ตรหรื อสาขาวิชาระดับปริ ญญา
โท ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการวิจยั จากหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนเท่านั้น
ข้อ 5 การเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนี ยม ให้เรี ยกเก็บตามอัตราและข้อกาหนดของแหล่งทุน แต่ไม่เกินภาค
การศึกษาละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยให้นาเข้าเป็ นเงิ นรับฝากเพื่อเบิ ก -จ่ายสาหรับเป็ นค่าใช่จ่าย
ให้กบั หลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อ 7 ของประกาศนี้
ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็ น ให้คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณบดีพิจารณาลดหย่อน
หรื อยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคแรกได้เป็ นการเฉพาะราย
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การชาระเงิน
6.1 การชาระเงิน ค่าธรรมเนี ยม ให้ชาระที่ หน่วยการเงินและบัญชี งานคลัง สานักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั เปิ ดภาคการศึกษา
6.2 นักศึ กษาที่ คา้ งชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมหรื อชาระแต่ไม่ครบ เป็ นเวลา 2 ภาคการศึ กษา
ติดต่อกัน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบี ยนในภาคการศึ กษาถัดไป จนกว่าจะชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมจน
ครบถ้วน
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ข้อ 7 การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม ให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
7.1 เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการหลักสูตรของสาขาวิชา ร้อยละ 10
7.2 เป็ นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการเตรี ยมข้อเสนอวิทยานิพนธ์ การทาวิทยานิพนธ์และการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือจาเป็ นบางส่วนเพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั
7.3 เป็ นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารทางวิชาการในการศึกษาวิจยั การ
จัดหาข้อมูลทางวิชาการประกอบการศึกษาวิจยั ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7.4 เป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมประชุมหรื อสัมมนาทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
7.5 เป็ นค่าใช้จ่ายในการไปนาเสนอผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
7.6 เป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทาการศึกษาวิจยั บางส่วนในต่างประเทศและ/หรื อการ
ประสานงานทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา โครงการวิจยั ฝ่ ายไทยและฝ่ ายต่างประเทศ (หากมี)
7.7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการทาวิจยั
การเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไปตามระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 8 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ ในกรณี หากมีปัญหาในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศ
นี้ ให้คณบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย คาวินิจฉัยให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

(ลงชื่อ) วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
(ศาสตราจารย์วริ ุ ฬห์ เหล่าภัทรเกษม)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1373/2552)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ”
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดหลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาส าหรั บ หลัก สู ต รโครงการพิ เ ศษ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะเทคนิคการแพทย์ โดยการเวียนขอความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอานวยการหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยวิธีเวียน คราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2552 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1373/2552)
เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิ คการแพทย์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ”
ข้อ 2 ให้ ป ระกาศนี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้สาหรั บ นัก ศึ ก ษาที่ เ ข้า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
ตั้ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาต้น ปี การศึ ก ษา 2552 เป็ นต้น ไป
ข้อ 3 อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ ที่จดั การศึกษาเป็ นหลักสู ตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,000 บาท
3.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรื อ เป็ นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุ ดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิ ต
ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู ้ 2,000 บาท
4.2 การสอบการศึกษาอิสระ 4,000 บาท
4.3 การสอบวิทยานิพนธ์
5,000 บาท
ข้อ 5 ค่าธรรมเนี ยมอื่นที่ ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
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ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อ ปั ญหาการปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552

(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2013/2552)
เรื่อง ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ
-------------------------โดยที่ เห็ นเป็ นการสมควรกาหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษของคณะเทคนิ คการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิ วิทยาคลินิก และการจัดการ” เพื่อให้
บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจยั และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์
ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัย อานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วยการจัดการ
หลักสู ต รโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่ ง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อ ง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การหลั ก สู ตรโครงการพิ เ ศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะเทคนิ คการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2552 และคณะกรรมการอานวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2013/2552) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตร
โครงการพิเศษ คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิ วิทยา
คลินิกและการจัดการ”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการ
จัดการ ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษนี้ ให้จ่ายได้ตามที่กาหนดในบัญชีแนบท้าย
ข้อ 4 ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ที่ มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรื อ
ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการนั้น ๆ
กรณี ที่ไม่มีระเบียบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิ การบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้อ 5 ให้คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อ
ปั ญหาการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บัญชีแนบท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2013/2552)
เรื่อง ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกและการจัดการ
รายการค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าตอบแทนการดาเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
1.1 กรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก คนละ
1.2 กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละ
1.3 วิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ

1.4 วิชาประสบการณ์วชิ าชีพ จานวน 5 รายวิชา

1.5 กรรมการคุมสอบ
2. ค่าตอบแทนการสอน
2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยให้จ่ายได้ในอัตราที่เหมาะสมตาม
คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ โดย
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
อาจารย์ภายนอกคณะ
2.2 อาจารย์ประจาภายในคณะ
ให้จ่ายได้ตามที่กาหนดไว้ในอัตราดังนี้
- การสอนภาคบรรยายหรื อภาคทฤษฎี
- การสอนภาคปฏิบตั ิการ
อาจารย์เจ้าของปฏิบตั ิการ
อาจารย์ช่วยคุมฝึ กปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยเตรี ยมปฏิบตั ิการ

อัตราเบิกจ่ ายไม่ เกิน (บาท)
100 บาท/ต่อการสอบหนึ่งครั้ง
(กรรมการไม่เกิน 10 คน)
20 บาท/ผูเ้ ข้าสอบ 1 คน
(กรรมการไม่เกิน 10 คน)
2000 บาท/วิชา
ส่วนที่เกินจานวน 10 คน คิด
ค่าตอบแทนคนละ 100 บาท/ผูเ้ ข้า
สอบ 1 คน ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน
12,000 บาท
กรรมการออกข้อสอบ 400 บาท/
วิชา
กรรมการตรวจข้อสอบ 50 บาท/ต่อ
ผูเ้ ข้าสอบ 1 คน/วิชา ทั้งนี้รวมแล้ว
ไม่เกิน 12,000 บาท
250 บาท/คน/คาบ

700-1000 บาท/ชัว่ โมง

500 บาท/ชัว่ โมง
200 บาท/ครั้ง
120 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง

รายการค่ าใช้ จ่าย
เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดอุปกรณ์
2.3 อาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชา
2.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จดั ทาเอกสารของหลักสูตร
3. ค่าตอบแทนการสอนวิชาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์
3.1 คณะกรรมการที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์
3.2 คณะกรรมการ สอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์
3.3 คณะกรรมการ สอบการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์
3.4 ค่าใช้จ่ายผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์

อัตราเบิกจ่ ายไม่ เกิน (บาท)
80 บาท/ครั้ง
500 บาท/รายวิชา
100 บาท/รายวิชา/ภาคการศึกษา
2,000 บาท/เรื่ อง
1,000 บาท/เรื่ อง
1,000 บาท/เรื่ อง
เฉพาะค่าเดินทาง ที่พกั ตามที่จ่าย
จริ ง ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
1,000 บาท/คน/ครั้ง

3.5 ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่เป็ นกรรมการ สอบการศึกษา
อิสระ/วิทยานิพนธ์
4. ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู ้
3,000 บาท/ครั้ง
5. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารหลักสูตร/ปี การศึกษา
5.1 ค่าจ้างเหมาหรื อค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรื อผูส้ อบบัญชี ไม่เกิน 10,000 บาท (ตามที่จ่ายจริ ง)
รับอนุญาต
5.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 50,000 บาท (ตามที่จ่ายจริ ง)
หมายเหตุ: 1. การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี้
1.1 ถ้ามีกรรมการ 2 คน(อาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม)ให้จ่ายประธานต่อ
กรรมการในอัตรา 2 :1
1.2 ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% (ส่วนที่เหลือให้จ่ายกรรมการใน
อัตราส่วนเท่าๆ กัน)
2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ/วิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระและวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่าๆ กัน ทั้งนี้ไม่รวมกรรมการที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. อัตราการจ่าย ข้อ 1 และข้อ 2 ใช้กบั รายวิชาที่ดาเนินการสอนโดยคณะเทคนิคการแพทย์
4. รายวิ ช าที่ สั ง กัด ต่ า งคณะให้ ค ณะต้น สั ง กัด พิ จ ารณาใช้อ ัต ราของมหาวิ ท ยาลัย (ตามประกาศ
มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ฉบับ ที่ 640/2548 เรื่ อง ค่ าใช้จ่า ยในการจัดการหลัก สู ตรโครงการพิเศษ) ตามความ
เหมาะสม
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ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 46/2552)
เรื่อง หลักเกณฑ์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเกีย่ วกับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์
-------------------------เพื่อให้การบริ หารและการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ และ
ดุษฎี นิพนธ์ ของคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพ
และ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเทคนิ คการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 จึงประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเกี่ยวกับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 17/2546) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์
(ฉบับที่ 38/2550) ลงวันที่ 13 กันยายน 2550 และประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 4/2551) ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2552

(ลงชื่อ) เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ)
(รองศาสตราจารย์เกรี ยงไกร กิจเจริ ญ)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
(ฉบับที่ 46/2552) ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเกีย่ วกับหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์
ค่ าตอบแทน
ระดับปริญญาโท
1. คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ต่อเรื่ อง
2. คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อเรื่ อง
3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)
4.กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกคณะ หรื อ
มหาวิทยาลัยฯ)
5.กรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)
6. ค่าใช้จ่ายผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ใน
6.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
6.2 การสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าที่พกั ตามที่จ่ายจริ ง)

ลักษณะหลักสู ตร
ภาคปกติ
2,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาทต่อครั้งต่อคน
1,000 บาทต่อครั้งต่อคน
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

หมายเหตุ
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี้
1. ถ้ามีกรรมการ 2 คน (อาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม) ให้จ่ายประธานต่อกรรมการ ใน
อัตรา 2 : 1
2. ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% ส่วนที่เหลือให้จ่ายกรรมการในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
ป้ องกันวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน โดยไม่รวมค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกคณะ
หรื อมหาวิทยาลัย
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การเรียนการสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
ค่ าตอบแทน
ระดับปริญญาเอก
1. คณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีบณ
ั ฑิตต่อเรื่ อง
2.คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)
3. คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อเรื่ อง
4. คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ต่อครั้ง (จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง)
5.กรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกคณะ หรื อ
มหาวิทยาลัยฯ)
6.กรรมการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)
7. ค่าใช้จ่ายผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ใน
7.1 การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
7.2 การสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์
(เฉพาะค่าเดินทาง และค่าที่พกั ตามที่จ่ายจริ ง)

ลักษณะหลักสู ตร
ภาคปกติ
10,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
1,500 บาทต่อครั้งต่อคน
1,500 บาทต่อครั้งต่อคน
ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน

หมายเหตุ
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายดังนี้
1. ถ้ามีกรรมการ 2 คน (อาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม) ให้จ่ายประธานต่อกรรมการ ใน
อัตรา 2 : 1
2. ถ้ามีกรรมการมากกว่า 2 คน ให้จ่ายประธาน 50% ส่วนที่เหลือให้จ่ายกรรมการในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
ป้ องกันวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน โดยไม่รวมค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกคณะ
หรื อมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 26/2549)
เรื่อง หลักเกณฑ์ การเก็บค่ าธรรมเนียมการวิจยั สาหรับนักศึกษา หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการจัดการศึ กษาในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ในระดับบัณฑิตศึ กษาของ
คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพ อาศัย อานาจตาม
ความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญ ญัติ ม หาวิทยาลัย ขอนแก่ น พ.ศ.2541 โดยความเห็ นชอบของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะเทคนิคการแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 จึงกาหนด
หลัก เกณฑ์ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการวิ จัย ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชากายภาพบาบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ได้รับเงินทุนที่สามารถให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั ได้ ให้เก็บในอัตรา
สูงสุดที่ทุนสามารถให้ได้ แต่ไม่เกิน คนละ 80,000 บาท/ภาคการศึกษา
2. นักศึกษาได้รับทุนที่ไม่ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมการวิจยั หรื อไม่ได้รับเงินทุน ไม่ตอ้ ง
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการวิจยั
3. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549

(ลงชื่อ) ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2161/2552)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ
หลักสู ตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
“หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา”
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาและค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเศษของ
หลักสูตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
มีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2552 และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอานวยการหลักสู ตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2552 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2161/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึ กษาสาหรั บ หลักสู ต รโครงการพิ เ ศษ หลักสู ต รสาขาวิช าร่ ว ม บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น
“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึ กษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรหลักสู ตรสาขาวิชาร่ วม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ระดับปริ ญญาเอก
3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
50,000 บาท
3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
25,000 บาท
3.1.2 ระดับปริ ญญาโท
3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ
40,000 บาท
3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
20,000 บาท

3.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรื อเป็ น
การลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่
ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบประมวลความรู ้
2,000 บาท
4.2 การสอบวัดคุณสมบัติ
3,000 บาท
4.3 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท
4.4 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท
5,000 บาท
4.5 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก
6,000 บาท
ข้อ 5 ค่า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไม่ ไ ด้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เ ป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตี ความ หรื อปั ญหาการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552
(ลงชื่อ) กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั )
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2162/ 2552)
เรื่อง ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ
หลักสู ตรสาขาวิชาร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
“หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา”
------------------------------โดยที่เห็นเป็ นการสมควรกาหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ หลักสู ตรสาขาวิชา
ร่ วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกี ฬา” เพื่อให้บงั เกิดผลดี ต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้าน
วิชาการและวิจยั และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาศัย อานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ ง ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่า ด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิ เศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 แห่ ง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 640/2548) เรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2552 และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2552 จึง
ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2162/2552) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ค่ า ใช้จ่ ายในการจัด การหลัก สู ต ร “หลักสู ต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บัณฑิ ต และหลักสู ตรวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา” ที่จดั การเป็ นหลักสู ตรโครงการพิเ ศษนี้ ให้จ่าย
ได้ตามที่กาหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรื อ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ
กรณี ที่ไม่มีระเบียบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิ การบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้อ 5 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั )
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 105/2554)
เรื่อง การเก็บค่ าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา
------------------เพื่อให้การดาเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ 6 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 447/2549) เรื่ อง
การเก็บค่าธรรมเนี ยมการวิจัยตามหลักสู ตร ระดับบัณฑิ ตศึ กษา โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจา
บัณฑิ ตวิทยาลัย ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 5/2554 เมื่ อวัน ที่ 27 ธันวาคม 2554 จึ งออกประกาศเกี่ ย วกับการเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการวิจัยตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกี ฬา
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
105/2554) เรื่ อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
กาลังกายและการกีฬา”
ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้กบั นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจยั ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา เป็ นจานวน 80,000.- บาท ต่อภาคการศึกษา โดยให้เรี ยกเก็บในภาค
การศึกษาถัดไป หลังจากที่นกั ศึกษาสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว
ข้อ 4. ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็ น ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณาลดหย่อนหรื อยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการวิจยั หรื อผ่อนชาระ
ตามข้อ 3 เป็ นการเฉพาะราย ได้
ข้อ 5. ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย เป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ
หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและให้ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อญั ชลี ตัตตะวะศาสตร์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 727 /2558)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

----------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึ กษาของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต ทุก
สาขาวิชา” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิ ดผลดี ต่อ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 7 ข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ครั้ งที่ 9/2557 เมื่ อ วัน ที่ 11 กัน ยายน 2557 มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอานวยการหลักสู ตรโครงการพิเศษ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
จึงออกประกาศไว้ดงั นี้.ข้อ 1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่727/2558) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
การศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ หลักสู ตรสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2. ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 220/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ข้อ 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สาหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ที่จดั การศึกษาเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
33,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 16,500 บาท
4.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรื อเป็ นการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ ง
ลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับภาคศึกษาปกติ

4.3 ค่าธรรมเนียมการสอบต่าง ๆ ต่อครั้ง
4.3.1 การสอบประมวลความรู ้
4.3.2 การสอบการศึกษาอิสระ
4.3.3 การสอบวิทยานิพนธ์

1,500 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท

ข้อ 5. ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ข้อ 6. ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัย และคาวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1064/2555)
เรื่อง ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น(ฉบับแก้ ไข)
-------------------------เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตร
สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ต รโครงการพิเ ศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการอานวยการหลักสู ต ร
โครงการพิเศษ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่
8/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 จึงขอแก้ไขค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ ตามข้อ 3.2 ข้อ
3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4 ในบัญชี แนบท้ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 1172/2549) เรื่ อง
ค่าใช้จ่ ายในการจัดการหลัก สู ต รโครงการพิเ ศษหลักสู ต รสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ทุ ก สาขาวิช า คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2555

(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1064/2555)
เรื่อง ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับแก้ ไข)
รายการค่ าใช้ จ่าย
(ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 1172/2549)
3. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกให้
จ่ายในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการ
ภายใน
3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกให้
จ่ายในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการ
ภายใน
3.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตดั สิ นผล
แล้ว โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการคนละ
เท่า ๆ กัน กรณี กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายใน
สัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน
4. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารหลักสูตร
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัด
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน
ในวันหยุดราชการเต็มวัน โดยมีเวลา
ปฏิบตั ิราชการไม่นอ้ ยกว่า 7 ชัว่ โมง
ให้จ่ายในอัตราต่อไปนี้
- กรรมการจัดการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- เจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ระดับ 2 ลงมา

อัตราจ่ าย

คู่มือนักศึกษา 2558

235
ระเบียบ ประกาศ ค่าธรรมเนียม

รายการค่ าใช้ จ่าย
(ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 1064/2555)
3.ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้า
โครง วิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่าๆกัน

3,000 บาท
ต่อครั้ง

2,500 บาท
ต่อครั้ง

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
การศึกษาอิสระโดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการ คนละเท่าๆกัน

3,000
บาทต่อ
ครั้ง

3,000 บาท
ต่อครั้ง

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตดั สิ น
ผลแล้ว โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการ
คนละเท่า ๆ กัน

4,000
บาทต่อ
ครั้ง

2,400 บาท
ต่อครั้ง

300 บาท
ต่อวัน
200 บาท
ต่อวัน

4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัด
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิงานในวันหยุดราชการหรื อ
นอกเวลาราชการ ให้เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

อัตราจ่ าย
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รายการค่ าใช้ จ่าย
(ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 1172/2549)
รวมทั้งลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชัว่ คราว
4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจัด
การศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า 3 ชัว่ โมงครึ่ ง ให้จ่ายค่าตอบแทน
ดังนี้
- กรรมการจัดการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- เจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ระดับ 2 ลงมา
รวมทั้งลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชัว่ คราว(กรณี การปฏิบตั ิงานไม่
ครบตามกาหนดไว้ขา้ งต้นให้คิด
เฉลี่ยเป็ นชัว่ โมงเศษของชัว่ โมงให้
ตัดทิ้ง และในหนึ่งวันให้มีสิทธิ์
ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการได้ครั้งเดียว

อัตราจ่ าย

300 บาท
ต่อวัน
200 บาท
ต่อวัน

รายการค่ าใช้ จ่าย
(ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 1064/2555)

อัตราจ่ าย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1172/2549)
เรื่อง ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------------โดยที่ เ ห็ น เป็ นการสมควรก าหนดค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การหลัก สู ต รโครงการพิ เ ศษหลัก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บงั เกิดผลดีต่อทางราชการ
เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การจัด การหลัก สู ต รโครงการพิ เ ศษอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้อ งกับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ต รโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่ ง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ คราวประชุ มครั้ งที่ 7/2549 เมื่ อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
อานวยการหลักสู ตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2549 และที่ ประชุมคณบดี
คราวประชุมครั้งที่ 14/2548 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2548 จึงขอออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1172/2549) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ”
ข้อ 2 ให้ป ระกาศนี้ มี ผ ลบัง คับใช้ส าหรั บ นัก ศึ กษาที่ เ ข้าศึ ก ษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ตั้ง แต่ภ าค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 1/2547) เรื่ อง ค่ า ตอบแทนคณาจารย์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“โครงการ” หมายถึง โครงการพิเศษเพื่อผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ข้อ 5 อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ เพื่อผลิต บัณฑิ ตหลักสู ตรสาธารณสุ ข
ศาสตรมหาบัณฑิต ให้คณะฯ จ่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
อัตราค่าใช้จ่ายใดที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชี แนบท้าย ให้ใช้อตั ราค่าใช้จ่ายตามที่ กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษและระเบียบหรื อ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ ยวข้องกับการนั้น ๆ กรณี ที่ไม่มีระเบี ยบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ใช้ได้ โดยอนุโลมให้อธิการบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้อ 6 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความหรื อปั ญหาการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) พิศาล ศิริธร
(รองศาสตราจารย์พิศาล ศิริธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บัญชีแนบท้ ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1172/2549)
เรื่อง อัตราค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
รายการค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าตอบแทนการดาเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
1.1 กรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก คนละ
1.2 กรรการออกข้อสอบ เหมาจ่าย
1.3 กรรมการตรวจข้อสอบปรนัย ชุดละ
1.4 กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย ชุดละ
1.5 กรรมการสอบสัมภาษณ์
1.6 กรรมการคุมสอบคนละ
1.7 กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานเฉพาะกิจ
2. ค่าตอบแทนการสอน
2.1 ค่าตอบแทนการสอนวิชาบรรยาย
- หมวดวิชาบังคับ ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายซึ่งรวมถึงการออก
ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ตรวจรายงานและคุมสอบในอัตรา (ใน
กรณี เชิญอาจารย์พิเศษให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราชัว่ โมงละ 600
บาทอัตรานี้รวมอยูใ่ นอัตราเหมาจ่าย)
- หมวดวิชาเลือก ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในอัตราคนละ
2.2 ค่าตอบแทนการสอนวิชาปฏิบตั ิการ ให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายในอัตรา
2.3 ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และควบคุมวิทยานิพนธ์

3. ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู ้

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยให้แบ่งจ่าย
กรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณี กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายใน
สัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน

อัตราจ่ าย
300 บาทต่อวัน
800 บาทต่อวิชา
30 บาทต่อชุด
100 บาทต่อชุด
50 บาท/ผูเ้ ข้าสอบ 1 คน
100 บาทต่อชัว่ โมง
100 บาทต่อชัว่ โมง
10,000 บาทต่อหน่วยกิต
1,000 บาทต่อหน่วยกิต
(แต่รวมทั้งกลุ่มแล้วไม่เกิน
10,000 บาทต่อหน่วยกิต)

1,500 บาทต่อหน่วยกิต
9,000 บาทต่อเรื่ อง
(กรณี กรรมการ 2 คน ให้จ่าย
ประธาน 5,000 บาท กรรมการ
4,000 บาท)
3,500 บาทต่อครั้ง (กรณี
นักศึกษาเกิน 5 คน ให้จ่ายเพิ่ม
คนละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่
เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง)
2,400 บาทต่อครั้ง

รายการค่ าใช้ จ่าย
3.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ โดยให้แบ่งจ่ายกรรมการ
คนละเท่า ๆ กัน กรณี กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกให้จ่ายในสัดส่วน
สองเท่าของกรรมการภายใน
3.4 ค่าตอบแทนกรรมการวิทยานิพนธ์ ให้จ่ายเมื่อได้ตดั สิ นผลแล้ว โดย
ให้แบ่งจ่ายกรรมการคนละเท่า ๆ กัน กรณี กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกให้จ่ายในสัดส่วนสองเท่าของกรรมการภายใน
4. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารหลักสูตร
4.1 ค่าจ้างเหมาหรื อค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรื อผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตไม่เกินปี ละ
4.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
คนละ
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานใน
วันหยุดราชการเต็มวัน โดยมีเวลาปฏิบตั ิราชการไม่นอ้ ยกว่า 7 ชัว่ โมง ให้
จ่ายในอัตราต่อไปนี้
- กรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- เจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ระดับ 2 ลงมา รวมทั้งลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราว
4.4 ค่าตอบแทนกรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว่ โมงครึ่ ง ให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- กรรมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ระดับ 3 ขึ้นไป
- เจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ระดับ 2 ลงมา รวมทั้งลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัว่ คราว
(กรณี การปฏิบตั ิงานไม่ครบตามกาหนดไว้ขา้ งต้นให้คิดเฉลี่ยเป็ น
ชัว่ โมงเศษของชัว่ โมงให้ตดั ทิ้ง และในหนึ่งวันให้มีสิทธิ์ได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการได้ครั้งเดียว
หมายเหตุ การคิดภาระงานให้คิดตามชัว่ โมงที่สอนจริ ง

อัตราจ่ าย
2,500 บาทต่อครั้ง

3,000 บาทต่อครั้ง

5,000 บาทต่อหลักสูตร
300 บาทต่อครั้ง

300 บาทต่อวัน
200 บาทต่อวัน

300 บาทต่อวัน
200 บาทต่อวัน
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ประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554)
เรื่อง หลักเกณฑ์ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
-------------------------เพื่อให้การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการจ่ายเงิ นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การศึ กษา
อิสระ คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์/การศึกษาอิสระ
และคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ สาหรับนักศึกษาหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และ
ข้อ 9 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 805/2553) เรื่ อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับ
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาที่ จดั การศึ กษาในระบบปกติ โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ คราวประชุม ครั้ ง ที่ 6/2553 เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2553 และคณะกรรมการประจาคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 จึงออกประกาศเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิ ต ภาคปกติ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2554) เรื่ อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ต้ งั แต่วนั ที่ออกประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 12/2549) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ 4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 5,000 บาทต่อเรื่ อง โดยแบ่งจ่ายตามเกณฑ์ดงั นี้
- กรรมการ 2 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ 3,000 บาท กรรมการ2,000 บาท
- กรรมการ 3 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ2,000 บาท กรรมการคนละ 1,500 บาท
4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3,000 บาทต่อครั้ง โดยให้แบ่งจ่าย
คนละเท่า ๆ กัน
4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 4,000 บาทต่อครั้ง โดยให้แบ่งจ่ายคนละ
เท่าๆ กัน
ข้อ 5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาและกรรมการการสอบการศึกษาอิสระ
5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ 3,500 บาทต่อเรื่ อง โดยแบ่งจ่ายตาม
เกณฑ์ดงั นี้
- กรรมการ 2 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ 2,000 บาท กรรมการ 1,500 บาท
- กรรมการ 3 คน ให้จ่ายประธานกรรมการ 1,500 บาท กรรมการคนละ 1,000 บาท

5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการศึ กษาอิสระ 4,000 บาทต่อครั้ง โดยให้มีนักศึ กษา
สอบไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ในการสอบ 1 ครั้ง โดยให้แบ่งจ่ายคนละเท่าๆ กัน(ในกรณี ที่มีนกั ศึกษาเข้าสอบน้อยกว่า 5
คน ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 800 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน แต่รวมแล้วไม่เกิน 4,000 บาทต่อการสอบ 1 ครั้ง)
5.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู ้ให้จ่ายเป็ นการเหมาจ่าย ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ
ครั้ง ซึ่งรวมถึงการออกข้อสอบ การคุมสอบ การตรวจข้อสอบ และการสอบปากเปล่า(ถ้ามี) และจ่ายเมื่อได้ตดั สิ น
ผลการสอบแล้ว ในอัตรา 5,000 บาทต่อครั้ง โดยให้มีผเู ้ ข้าสอบไม่นอ้ ยกว่า 5 คนต่อครั้ง (ในกรณี ที่มีนกั ศึกษาเข้า
สอบน้อยกว่า 5 คน ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 1,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน แต่รวมแล้วไม่เกิน 5,000 บาทต่อ
การสอบ 1 ครั้ง
ข้อ 6 ให้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รักษาการให้เป็ นไปตามประกาศนี้ โดยให้มีอานาจในการอนุมตั ิ
การเบิกจ่ายตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2554

(ลงชื่อ) พิษณุ อุตตมะเวทิน
รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2978/2556)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาหรับหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟั น เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ลงวันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ.2552 โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ คราวประชุ ม ครั้ งที่ 9/2556 เมื่ อวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2556 และ
คณะกรรมการอานวยการหลักสู ตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 จึง
ออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น (ฉบับที่ 2978/2556) เรื่ อ ง ค่ าธรรมเนี ยม
การศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิ เศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
ทันตกรรมจัดฟัน”
ข้อ 2 ให้ป ระกาศนี้ มี ผ ลบัง คับใช้ส าหรั บ นัก ศึ กษาที่ เ ข้าศึ ก ษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่ น ตั้ง แต่ภ าค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1354/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาสาหรับ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ทันตกรรมจัดฟัน ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะทันต
แพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มีดงั นี้
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
60,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
30,000 บาท
4.2 ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการ
210,000 บาท
4.3 กรณี เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่ง
หนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
4.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
4.4.1 การสอบวิทยานิพนธ์
5,000 บาท
4.4.2 การสอบประมวลความรู ้
2,000 บาท
4.4.3 การสอบการศึกษาอิสระ
4,000 บาท

ข้อ 5 ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ลงวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย คาวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556
(ลงชื่อ) เด่นพงษ์ สุดภักดี
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 966 /2548)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“หลักสู ตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
-------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสู ตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ” เป็ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง
ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาส าหรั บ หลัก สู ต รโครงการพิ เ ศษ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการอ านวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 966/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึ กษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และค่าธรรมเนี ยมอื่นๆสาหรับหลักสู ตรการวางแผนภาค และ
เมืองมหาบัณฑิต ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
30,500 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 15,250 บาท
3.2 กรณี ลงทะเบี ยนวิช าฝึ กงานวิช าเดี ย วในภาคการศึ กษาฤดู ร้ อน นักศึ กษาไม่ต ้องจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.3 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียน
ภาคการศึ กษาสุ ดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิ น 3 หน่ วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง 5,000 บาท
ข้อ 5 ค่า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไม่ ไ ด้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เ ป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษและ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตี ความ หรื อปั ญหาการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1057 /2548)
เรื่อง ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“หลักสู ตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
-------------------------โดยที่ เห็นเป็ นการสมควรกาหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ ของคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสู ตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ” เพื่อให้บงั เกิดผลดีต่อการ
พัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจยั และการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการอานวยการหลักสู ตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1057/2548) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ที่จดั การเป็ นหลักสู ตร
โครงการพิเศษนี้ ให้จ่ายได้ตามที่กาหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรื อประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ
กรณี ที่ไม่มีระเบียบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิ การบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้อ 5 เพื่อความคล่องตัวในการดาเนิ นการ อธิ การบดีมอบหมายให้คณบดี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตโครงการพิเศษ และรับผิดชอบฐานะการเงินของ
โครงการและให้คณบดีคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ หรื อคณบดี ของคณะที่ ให้บริ การสอนรายวิชาในหลักสู ตร
โครงการพิเศษนี้มีอานาจในการอนุมตั ิหลักการและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กาหนดในประกาศนี้ จากรายรับ
ที่ได้รับจัดสรร
ข้อ 6 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บัญชีแนบท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 1057 /2548)
ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“หลักสู ตร การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”
รายการค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
1.1 กรรมการออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบ เหมาจ่ายครั้งละ
1.2 กรรมการสอบสัมภาษณ์ ต่อนักศึกษาที่เข้าสอบหนึ่งคน
1.3 กรรมการคุมสอบ คนละ
2 ค่าตอบแทนการสอน
2.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฏี
2.1.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ชัว่ โมงละ
2.1.2 อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย ชัว่ โมงละ
2.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคปฏิบตั ิ ชัว่ โมงละ
2.3 กรรมการที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ ต่อเรื่ อง
2.4 กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ต่อเรื่ อง
3 ค่าตอบแทนการสอบต่าง ๆ
3.1 คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ ต่อครั้ง
3.1.1 กรณี ที่มีคณะกรรมการ 2 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.1.2 กรณี ที่มีคณะกรรมการ 3 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.2 คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้ ต่อครั้ง

3.2.1 กรณี ที่มีคณะกรรมการ 3 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ

อัตราค่ าใช้ จ่าย
ไม่ เกิน (บาท)
5,000
50
100 /ชัว่ โมง

1,200
600
500
3,500
5,600
2,500
1,500
1,000
1,200
650
สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
นักศึกษา 5 คนแรก คนละ
700 บาท ถ้าเกินจ่ายเพิ่ม
500/นักศึกษา 1 คน แต่รวม
แล้วไม่เกินอัตราสูงสุดที่
กาหนดต่อการสอบ 1 ครั้ง
2,000
1,500

รายการค่ าใช้ จ่าย
3.2.2 กรณี ที่มีคณะกรรมการ 4 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.3 คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง
3.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อครั้ง
3.4.1 กรณี ที่มีคณะกรรมการ 3 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.4.2 กรณี ที่มีคณะกรรมการ 4 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
3.4.3 กรณี ที่มีคณะกรรมการ 5 คน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ คนละ
4 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารหลักสูตร
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร เหมาจ่าย เดือนละ
4.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ให้ได้รับค่าตอบแทน 1 คาบ การปฏิบตั ิงาน 1 คาบ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว่ โมง
4.3 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ปี ละ
5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พกั สาหรับคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลักสูตร ตามจ่ายจริ ง
6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6.1 ค่าเลี้ยงรับรองบุคคลที่ได้รับเชิญเกี่ยวกับการสอนหรื อการจัดการ
หลักสูตรตามจ่ายจริ ง ครั้งละ

อัตราค่ าใช้ จ่าย
ไม่ เกิน (บาท)
1,400
1,200
2,000

2,000
1,500
1,400
1,200
1,400
900
10,000
150/คาบ
10,000
20,000

1,000
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 695/2549)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาและค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับปริ ญญาโท
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ เอื้อต่อการบริ หารและการ
จัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ คราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการหลักสู ตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
3/2549 โดยวิธีเวียนตามหนังสื อที่ ศธ 0514.23.6/ว1151, 1238 ลงวันที่ 9,18 พฤษภาคม พ.ศ.2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 695/2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา
สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริ ญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริ ญญาโท คณะวิทยาการจัดการ
กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
32,500 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
16,250 บาท
3.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาสุ ดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิ ต
ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่ าธรรมเนี ยมอื่ นที่ ไม่ ได้ ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2548) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรื อ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 322/2553 )
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาและค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ ระดับ
ปริ ญญาเอก ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ เอื้อ
ต่อการบริ หารและการจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริ ญญาเอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาคณะในคราวประชุ มครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 และโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการอานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 จึงออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 322/2553) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริ ญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึ กษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึ กษา และค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก ที่
จัดการเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุรกิจดุษฎี บณ
ั ฑิต ชุดวิชาละ 58,000 บาท มี 9
ชุดวิชา ตลอดหลักสูตรและสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนครบ 9 ชุดวิชา กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตาม
ระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุ ดท้าย เพื่อสาเร็ จการศึกษาโดยเหลือหน่วย
กิตที่ตอ้ งลงทะเบียน อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริ การ
3.2.1 ภาคการศึกษาปกติ
69,000 บาท
3.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
34,500 บาท
3.3 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบี ยนครบตามระยะเวลาของหลักสู ตรแล้ว หรื อเป็ นการลงทะเบียน
ภาคการศึ กษาสุ ดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา โดยเหลือหน่วยกิตที่ตอ้ งลงทะเบียนอีกไม่เกิ น 3 หน่ วยกิต ให้จ่ายใน
อัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รายการค่ าธรรมเนียม
อัตราค่ าธรรมเนียมไม่ เกิน(บาท)
การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)
3,000
การสอบวิทยานิพนธ์
6,000
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ข้อ 5 ค่า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไม่ ไ ด้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เ ป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่ มีปัญหาในการตี ความ หรื อปั ญหาการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2553
(ลงชื่อ) กุลธิดา ท้วมสุข
(รองศาสตราจารย์กลุ ธิดา ท้วมสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2164/2552)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ
“หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม”
------------------------------เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษของคณะ
ศิ ลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสู ตรปรัชญาดุษฎี บณ
ั ฑิต และหลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เอื้อต่อการบริ หารและ
การจัดการ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ งระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่าด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 5 แห่ งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง
ค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาสาหรั บหลักสู ตรโครงการพิเ ศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมวาระพิเศษ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2552 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2164/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “หลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับนักศึ กษาที่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ภาค
การศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา และค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ สาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษ กาหนดดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ระดับปริ ญญาเอก
3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
55,000 บาท
3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
27,500 บาท
3.1.2 ระดับปริ ญญาโท
3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ
30,500 บาท
3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
15,250 บาท
3.2 กรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแล้ว หรื อเป็ น
การลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อสาเร็ จการศึกษา เหลือหน่วยกิตที่
ต้องลงทะเบียนอีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต ให้จ่ายในอัตรากึ่งหนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการสอบต่างๆ ต่อครั้ง
4.1 การสอบวัดคุณสมบัติ
3,000 บาท
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4.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท
5,000 บาท
4.3 การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก
6,000 บาท
ข้อ 5 ค่า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ไม่ ไ ด้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เ ป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาสาหรับหลักสู ตรโครงการพิเศษ และ
ระเบียบหรื อประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 6 ให้อธิ การบดี เป็ นผูร้ ั กษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตี ความ หรื อปั ญหาการ
ปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

(ลงชื่อ) กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั )
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2165/ 2552)
เรื่อง ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ
“หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม”
------------------------------โดยที่เห็นเป็ นการสมควรกาหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสู ตรศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น “หลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิ ต และหลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม” เพื่อให้บงั เกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านวิชาการและวิจยั และ
การพัฒ นานัก ศึ ก ษาและอาจารย์ เอื้ อ ประโยชน์ ต่อ การจัดการหลักสู ต รโครงการพิ เศษอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาศัย อานาจตามความในข้อ 12 และข้อ 14 แห่ ง ระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ว่า ด้วย การจัดการ
หลักสู ตรโครงการพิ เศษ พ.ศ. 2548 และข้อ 6 แห่ ง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับ ที่ 640/2548) เรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะศิ ลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมวาระพิเศษ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และโดย
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสู ตรโครงการพิ เศษ คราวประชุ ม ครั้ งที่ 6/2552 เมื่ อวัน ที่
16 พฤศจิกายน 2552 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2165/2552) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา”
ข้อ 2 ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตร “หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม” ที่จดั การเป็ นหลักสูตรโครงการพิเศษนี้ ให้จ่ายได้ตามที่กาหนดใน
บัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้ ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรื อ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ
กรณี ที่ไม่มีระเบียบหรื อประกาศของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ได้โดยอนุโลม ให้อธิ การบดีเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ข้อ 5 ให้คณบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ กรณี ที่มีปัญหาในการตีความ หรื อปั ญหาการปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั
(รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั )
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บัญชี แนบท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2165/2552)
ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการหลักสู ตรโครงการพิเศษ
“หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม”
-------------------------------

1.

2.

3.

รายการค่ าใช้ จ่าย
ค่ าตอบแทนการดาเนินการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจกระดาษคาตอบ
แต่ละวิชาชัว่ โมงละ 100 บาทต่อผูเ้ ข้าสอบ 1 คน ทั้งนี้จะได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างน้อยวิชาละ 1,000 บาท ไม่เกินวิชาละ 12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ
1.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินงานที่ปฏิบตั ิงานใน
วันทาการมีสิทธิเบิกเงินได้ไม่เกินวันละ 4 ชัว่ โมง
วันหยุดราชการมีสิทธิเบิกเงินได้ไม่เกินวันละ 7 ชัว่ โมง
ค่ าตอบแทนการสอน
2.1 อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ชัว่ โมงละ
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
2.2 อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
- การสอนภาคบรรยายหรื อภาคทฤษฎี ชัว่ โมงละ
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
- การสอนภาคปฏิบตั ิ ชัว่ โมงละ
2.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานช่วยการสอน ชัว่ โมงละ
2.4 กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาโท ต่อเรื่ อง
2.5 กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาเอก ต่อเรื่ อง
ค่ าตอบแทนการสอบต่ างๆ
3.1 กรรมการดาเนินการสอบกลางภาคและสอบประจาภาค คนละ
3.2 กรรมการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ต่อนักศึกษาที่เข้าสอบ คนละ
3.3 กรรมการคุมสอบ คนละ
3.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานพิมพ์หรื อผลิตข้อสอบ วิชาละ
3.5 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ปริ ญญาเอก ต่อเรื่ อง
3.6 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาโท ต่อครั้ง

อัตราค่ าใช้ จ่าย (บาท)
1,000/วิชา

50บาท/ผูเ้ ข้าสอบ1 คน
150 บาท/ชัว่ โมง
80 บาท/ชัว่ โมง
100 บาท/ชัว่ โมง

1,000
2,000

700
1,000
500
100
12,000
42,000
500/วัน
20
150/ชัว่ โมง
300
4,000
2,000

4.

รายการค่ าใช้ จ่าย
3.7 ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาเอก ต่อครั้ง
3.8 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาโท ต่อครั้ง
3.9 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาเอก ต่อครั้ง
หมายเหตุ
1. ให้ใช้อตั ราปริ ญญาโท สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
และอัตราปริ ญญาเอก สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
2. ในกรณี ที่หลักสูตรเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความจ าเป็ นต้อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบในอัต ราที่ สู ง กว่า วงเงิ น ที่
กาหนดข้างต้น ให้ดาเนินการได้โดยขออนุมตั ิจากคณบดี
3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศนี้ ให้คณบดี โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
กาหนดเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
นั้น จะต้องเป็ นไปตามประกาศฯ (ฉบับที่ 640/2548)
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารหลักสู ตร
4.1 ค่าบริ หารจัดการของคณะ
4.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ไม่เกินเดือนละ 2
ครั้งๆ ละไม่เกินคนละ
4.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารหลักสูตร เหมาจ่ายเดือนละ
4.1.3 ค่าจ้างเหมา หรื อค่าตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายใน หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ไม่เกินปี ละ

อัตราค่ าใช้ จ่าย (บาท)
4,000
4,000
5,000

300/ครั้ง
5,000
20,000
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