ประกาศมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 412 / 2547)
เรื่อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาขัน้ ปริ ญญาตรีสาหรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศ พ.ศ. 2547
*********************
โดยทีเ่ ห็นสมควรกำหนดอัตรำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำขัน้ ปริญญำตรี
สำหรับนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉะนัน้ อำศัยอำนำจตำม ข้อ 6 ของ
ระเบียบมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำขัน้ ปริญญำตรีสำหรับนักศึกษำ
ชำวต่ำงประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในครำวประชุมครัง้ ที่ 3 / 2547
เมือ่ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2547 ได้ให้ควำมเห็นชอบ จึงออกประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำ
ด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำขัน้ ปริญญำตรีสำหรับนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ พ.ศ. 2547 ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 412/2547) เรือ่ ง
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำขัน้ ปริญญำตรีสำหรับนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บงั คับสำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีชำวต่ำงประเทศ ทีเ่ ข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตัง้ แต่ ปีกำรศึกษำ 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกำศนี้
นักศึกษากลุ่มที่ 1 หมำยถึง นักศึกษำในหลักสูตรสำขำวิชำทำงด้ำนมนุ ษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ ได้แก่ นักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะ
วิทยำกำรจัดกำร คณะศิลปกรรมศำสตร์ และคณะอื่น ๆ ในสำขำวิชำนี้ โดยกำหนดของ
มหำวิทยำลัย
นักศึกษากลุ่มที่ 2 หมำยถึง นักศึกษำในหลักสูตรสำขำวิชำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ นักศึกษำคณะเกษตรศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
คณะเทคโนโลยี คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์ และคณะอื่น ๆ ในสำขำวิชำนี้ โดยกำหนดของ
มหำวิทยำลัย
นักศึกษากลุ่มที่ 3 หมำยถึง นักศึกษำในหลักสูตรสำขำวิชำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
สุขภำพ ได้แก่ นักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ (ยกเว้นนักศึกษำหลักสูตร
แพทยศำสตรบัณฑิต)คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ คณะ
สัตวแพทยศำสตร์ และคณะอื่น ๆ ในสำขำวิชำนี้ โดยกำหนดของมหำวิทยำลัย
นักศึกษากลุ่มที่ 4 หมำยถึง นักศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต และ

ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต
นักศึกษาชาวต่ างประเทศ หมำยถึง นักศึกษำทีไ่ ม่ได้มสี ญ
ั ชำติไทยตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยสัญชำติ
ข้อ 4 กำรเรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำขัน้ ปริญญำตรีสำหรับนักศึกษำชำว
ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2547 แยกแสดงรำยละเอียดตำมบัญชีท่ี 1 แนบท้ำยประกำศนี้
ข้อ 5 นักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำอื่น หรือบุคคลทีล่ งทะเบียนเรียนรำยวิชำโดยไม่
ขอรับปริญญำ ให้จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมบัญชีท่ี 2 แนบท้ำยประกำศนี้
ข้อ 6 กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 7 เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำขัน้ ปริญญำตรีสำหรับนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ ที่
ชำระแล้วตำมอัตรำกำรเรียกเก็บทีก่ ำหนดไว้แนบท้ำยประกำศนี้ จะขอรับคืนไม่ได้
ข้อ 8 นักศึกษำทีช่ ำระค่ำธรรมเนียมเต็มมีสทิ ธิได้รบั บริกำรต่ำง ๆ ทีม่ หำวิทยำลัยจัด
ให้ดงั รำยกำรต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียม
8.1 กำรบริกำรประกันอุบตั เิ หตุ
8.2 กำรบริกำรสุขภำพ
8.3 กำรบริกำรของห้องสมุด
8.4 กำรบริกำรศูนย์คอมพิวเตอร์
8.5 กำรบริกำรสโมสรนักศึกษำ
8.6 กำรบริกำรกีฬำ
8.7 กำรขึน้ ทะเบียนแรกเข้ำและขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำ
8.8 กำรจัดทำเอกสำรขึน้ ทะเบียนแรกเข้ำ 1 ชุด
8.9 กำรทำบัตรประจำตัวนักศึกษำเมือ่ แรกเข้ำ คนละ 1 บัตร
8.10 กำรออกใบประมวลผลกำรศึกษำเมือ่ สภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ปิ ริญญำ
2 ฉบับ
8.11 กำรออกหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ 2 ฉบับ
สิทธิสำหรับบุคคลตำมข้อ 5. จะได้รบั บริกำรเฉพำะข้อ 8.3 และ 8.4 เท่ำนัน้
ข้อ 9 สำหรับนักศึกษำทีเ่ ข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ 2547 ให้ใช้ระเบียบหรือประกำศ
เดิมทีเ่ กีย่ วข้องจนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
ประกำศ ณ วันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) กุลธิดำ ท้วมสุข
(รองศำสตรำจำรย์กุลธิดำ ท้วมสุข)
รองอธิกำรบดีฝำ่ ยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ริ ำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น

บัญชีท้ายประกาศมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 412/2547)
บัญชีที่ 1 ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาขัน้ ปริ ญญาตรีสาหรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศ
**********************
1. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (Tuition fee)ต่อภำคกำรศึกษำ
กลุ่มนักศึกษำ

ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ลักษณะกำรจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนำนำชำติและหลักสูตรที่
อัตรำต่อภำคกำรศึกษำ
ศึกษำเป็นภำษำอังกฤษ
อัตรำต่อภำคกำรศึกษำ
1,025 เหรียญสหรัฐ
1,250 เหรียญสหรัฐ
(41,000 บำท)
(50,000 บำท)
1,200 เหรียญสหรัฐ
1,500 เหรียญสหรัฐ
(48,000 บำท)
(60,000 บำท)
1,300 เหรียญสหรัฐ
1,600 เหรียญสหรัฐ
(52,000 บำท)
(64,000 บำท)

ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
(ยกเว้นหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
และ ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต)
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
5,000 เหรียญสหรัฐ
6,250 เหรียญสหรัฐ
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต และ
(200,000 บำท)
(250,000 บำท)
ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต
2. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำภำคฤดูรอ้ น เท่ำกับครึง่ หนึ่งของค่ำธรรมเนียมภำคปกติ
3. ค่ำลำพักกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 70 เหรียญสหรัฐ (2,800 บำท)
หมายเหตุ 1 อัตรำแลกเปลีย่ น 1 เหรียญสหรัฐ เท่ำกับ 40 บำท
2 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมำยถึง หลักสูตรทีใ่ ช้ภำษำไทยเป็นสื่อ
หลักในกำรเรียนกำรสอน และหรืออำจมีบำงรำยวิชำทีใ่ ช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นสื่อในกำรเรียน
กำรสอนด้วยก็ได้
3 หลักสูตรนำนำชำติ (International Program) หมำยถึง หลักสูตรทีม่ อี งค์ควำมรู้
และเนื้อหำสำระทีม่ คี วำมเป็ นสำกล และมีกำรจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ โดยใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็ นสื่อกำรเรียนกำรสอน
4 หลักสูตรทีศ่ กึ ษำเป็นภำษำอังกฤษ (English Program) หมำยถึง หลักสูตรทีใ่ ช้
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อหลักในกำรในกำรเรียนกำรสอนทัง้ หลักสูตร
*****************************************

บัญชีท้ายประกาศมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 412/2547)
บัญชีที่ 2 ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาขัน้ ปริ ญญาตรีสาหรับนักศึกษาชาวต่ างประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอื่นหรือบุคคลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิ ชาโดยไม่ขอรับปริ ญญา
**********************
1. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (Tuition fee)ต่อหน่วยกิต
กลุ่มนักศึกษา

ด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
(ยกเว้นหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
และ ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต)
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต และ
ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต

ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่
อัตราต่อภาคการศึกษา
ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
อัตราต่อภาคการศึกษา
90 เหรียญสหรัฐ(3,600 บำท)
110 เหรียญสหรัฐ(4,400 บำท)
100 เหรียญสหรัฐ(4,000 บำท)
125 เหรียญสหรัฐ(5,000 บำท)
110 เหรียญสหรัฐ(4,400 บำท)
140 เหรียญสหรัฐ(5,600 บำท)

420 เหรียญสหรัฐ(16,800 บำท)

520 เหรียญสหรัฐ(20,800 บำท)

หมายเหตุ 1. อัตรำแลกเปลีย่ น 1 เหรียญสหรัฐ เท่ำกับ 40 บำท
2. หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมำยถึง หลักสูตรทีใ่ ช้ภำษำไทยเป็นสื่อ
หลักในกำรเรียนกำรสอน และหรืออำจมีบำงรำยวิชำทีใ่ ช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นสื่อในกำรเรียน
กำรสอนด้วยก็ได้
3. หลักสูตรนำนำชำติ (International Program) หมำยถึง หลักสูตรทีม่ อี งค์
ควำมรูแ้ ละเนื้อหำสำระทีม่ คี วำมเป็ นสำกล และมีกำรจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ
โดยใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็ นสื่อกำรเรียนกำรสอน
4. หลักสูตรทีศ่ กึ ษำเป็นภำษำอังกฤษ (English Program) หมำยถึง หลักสูตรที่
ใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อหลักในกำรในกำรเรียนกำรสอนทัง้ หลักสูตร
*****************************************

