
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที ่ 640/2548) 
เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

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

โดยที่ เห็นเป็นการสมควรก าหนดค่าใช จ้่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น เพื่อใหบ้ังเกดิผลดตี่อการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาดา้นวชิาการและวจิัยของ

มหาวทิยาลัย และเอือ้ประโยชน์ต่อการจัดการหลักสูตรโครงการพเิศษอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกับ

นโยบายของมหาวทิยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 9 และขอ้ 10 แห่งระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ว่าดว้ย การจัดการ

หลักสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสตูรโครงการพเิศษ 

คราวประชมุครัง้ที ่1/2548 เมือ่วันที ่28 กรกฎาคม 2548 และทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุครัง้ที ่14/2548        

เมือ่วันที ่10 สงิหาคม 2548  จงึออกประกาศไวด้ังนี ้

 

ขอ้ 1   ประกาศนีเ้รยีกวา่   “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่ 640/2548) เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยใน

การจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ” 

 

ขอ้ 2  ใหป้ระกาศนีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันทีอ่อกประกาศเป็นตน้ไป  

 

ขอ้ 3  ใหย้กเลกิ ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่และขอ้ความในประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ที่

เกีย่วขอ้งกบัคา่ใชจ้า่ยในการจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ และหลักสตูรระดับบณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ ทกุ

ฉบบั และใหใ้ชป้ระกาศฉบบันีแ้ทน 

 

ขอ้ 4 ในประกาศนี ้

 “มหาวทิยาลัย”  หมายถงึ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 “อธกิารบด”ี  หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 “หลกัสตูรโครงการพเิศษ”  หมายถงึ หลกัสตูรทีไ่ดรั้บอนุมตัใิหเ้ปิดสอนเป็นหลกัสตูร          
   โครงการพเิศษ ตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
   วา่ดว้ย การจดัการหลักสตูรโครงการพเิศษ 
   พ.ศ. 2548 

 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายถงึ คณะกรรมการอ านวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ  

   ตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย            

   การจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 
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 “คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร” หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรโครงการพเิศษ  

   ตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย            

   การจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 

 “คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการจดัการ   

   หลกัสตูรโครงการพเิศษ และหรอืรับผดิชอบการ 

   สอนรายวชิาในหลักสตูรโครงการพเิศษ 

 “คณบด”ี หมายถงึ คณบดหีรอืผูบ้รหิารหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการ 

   จัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ และหรอืรับผดิ 

   ชอบการสอนรายวชิาในหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถงึ คณะกรรมการประจ าคณะหรอืคณะกรรมการทีม่ี

ชือ่เรยีกอยา่งอืน่ของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการ

จัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ และหรอื

รับผดิชอบการสอนรายวชิาในหลักสตูรโครงการ

พเิศษ 

 “อาจารยป์ระจ า” หมายถงึ บคุคลทีเ่ป็นขา้ราชการหรอืพนักงานทีส่งักดั

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหท้ า

หนา้ทีส่อนหรอืบรรยาย หรอือืน่ๆ เกีย่วขอ้งกบั

การเรยีนการสอนในหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

 “อาจารยภ์ายนอก” หมายถงึ ผูท้รงคณุวฒุทิีไ่มไ่ดส้งักดั

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีไ่ดรั้บมอบหมายหรอืรับ

เชญิใหท้ าหนา้ทีส่อนหรอืบรรยาย หรอืท า

หนา้ทีอ่ ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนใน

หลกัสตูรโครงการพเิศษ 

 

ขอ้ 4 คา่ใชจ้า่ยในการจัดการหลกัสตูร ใหก้ าหนดไดต้ามรายการดังนี ้

4.1 ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิการสอบคัดเลอืก โดยใหจ้่ายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการสมัคร

และสอบคัดเลอืก 

4.2 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารหลักสตูรและการพัฒนาองคก์ร หมายรวมถงึ คา่ตอบแทนและ

หรอืค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ค่าใชจ้่ายในการพัฒนาคณะดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการและวจัิย การพัฒนานักศกึษา การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการพัฒนาทาง

กายภาพอืน่ๆ ใหจ้า่ยไดใ้นวงเงนิไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  50 ของรายรับทีไ่ดรั้บจัดสรร 
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4.3 ค่าใชจ้่ายในการจัดการเรียนการสอน หมายรวมถงึ ค่าใชส้อยและวัสดุส าหรับการ

จัดการเรยีนการสอน ค่าตอบแทนการสอนส าหรับอาจารย ์ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ปฏบิัตงิานเกีย่วกับการ

สนับสนุนการเรยีนการสอน และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการเรยีนการสอน ใหจ้่ายไดใ้นวงเงนิไม่

เกนิกวา่รอ้ยละ  50 ของรายรับทีไ่ดรั้บจัดสรร 

 ทัง้นี ้การใชจ้่ายเพือ่การจัดการหลักสตูรไมค่วรเกนิงบประมาณรายรับทีแ่ตล่ะหลักสตูรไดรั้บ

จัดสรร และคณะพงึใชจ้า่ยงบประมาณในสดัสว่นทีเ่หมาะสมและเกดิประโยชนส์งูสดุ 

 

ขอ้ 5  อัตราค่าใชจ้่ายใดๆ ที่มไิดก้ าหนดไวใ้นประกาศนี้ ใหอ้นุโลมใชร้ะเบยีบหรอืประกาศของ

มหาวทิยาลัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนัน้ๆ 

 กรณีทีไ่มม่รีะเบยีบหรอืประกาศของมหาวทิยาลัยทีส่ามารถใชไ้ดโ้ดยอนุโลม ใหอ้ธกิารบดี

เป็นผูอ้นุมตั ิโดยความเห็นชอบของทีป่ระชมุคณบด ี

 

ขอ้ 6 รายการและอัตราค่าใชจ้่ายของแต่ละหลักสูตรในแต่ละคณะตามขอ้ 4 ในประกาศนี้ ให ้

ออกเป็นประกาศมหาวทิยาลัยตามค าแนะน าของคณบด ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

และคณะกรรมการอ านวยการ ทัง้นีต้อ้งไมเ่กนิอตัราหรอืวงเงนิทีก่ าหนดไวใ้นบญัชแีนบทา้ยประกาศนี ้

 

ขอ้ 7 การจ่ายค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษส าหรับอาจารย์ประจ า ใหจ้่ายได ้

ต่อเมือ่อาจารยผ์ูนั้น้มภีาระงานสอนในหลักสตูรทีจ่ัดการในระบบปกตเิกนิเกณฑม์าตรฐานขัน้ต ่าตามที ่ก .ม. 

ก าหนดคือ โดยเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 18 ชั่วโมงท าการ/สัปดาห์/ภาคการศกึษาปกต ิทัง้นี้ใหก้ าหนด 1 ภาค

การศกึษาปกตเิป็น 15 สปัดาห ์

 กรณีทีภ่าระงานสอนของอาจารยป์ระจ าตามวรรคแรก นอ้ยกว่า 18 ชัว่โมงท าการ/สัปดาห/์

ภาคการศกึษาปกต ิใหน้ าภาระงานสอนซึง่สอนในหลักสตูรโครงการพเิศษมานับรวมกบัหลักสตูรทีจั่ดการใน

ระบบปกตเิพือ่ใหค้รบจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 18 ชัว่โมงท าการ/สปัดาห/์ภาคการศกึษาปกตไิด ้ทัง้นีห้า้มมใิหจ้า่ย

คา่ตอบแทนการสอนหลักสตูรโครงการพเิศษในสว่นจ านวนชัว่โมงทีน่ ามาคดิรวมตามความในวรรคนี ้ 

 กรณีที่เป็นบุคลากรที่ไม่ใช่อาจารยป์ระจ า และบุคลากรที่มหาวทิยาลัยแต่งตัง้ใหป้ฏบิัติ

หนา้ทีอ่ ืน่ตามกฎหมายทีน่อกเหนอืจากงานประจ า ภาระงานการสอนตามวรรคแรกอาจไดรั้บยกเวน้หรอืใหค้ดิ

สดัสว่นลดลงตามภาระงานสอนส าหรับการปฏบิตัหินา้ทีนั่น้ๆ   

การคดิภาระงานสอนของอาจารยป์ระจ าตามนัยขา้งตน้ ใหค้ดิเฉพาะภาระงานสอนรายวชิาใน

หลักสตูรของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน้  

การค านวณปรมิาณภาระงานสอน ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัยเรือ่งภาระงานขัน้ต ่า

ส าหรับอาจารย ์
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ขอ้ 8  การจ่ายค่าตอบแทนการสอนส าหรับอาจารยป์ระจ า ในรายวชิาทีจั่ดใหนั้กศกึษาในหลักสตูร

โครงการพเิศษเรยีนร่วมกับนักศกึษาในระบบปกต ิใหจ้่ายไดต้่อเมือ่มนัีกศกึษาในหลักสูตรโครงการพเิศษ

ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ๆ จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนนักศกึษาทัง้หมด และอัตราจา่ยไมเ่กนิ

รอ้ยละ 50 ของอตัราคา่ตอบแทนทีร่ะบไุวใ้นประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับอัตราคา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิารและการจัดการหลักสตูรโครงการพเิศษสาขานัน้ๆ  

 

ขอ้ 9  การจ่ายค่าตอบแทนการสอนในขอ้ 7 และขอ้ 8 ส าหรับการจัดการศกึษาในภาคฤดูรอ้น ให ้

เบกิจา่ยไดส้ าหรับรายวชิาทีก่ าหนดไวใ้นหลักสตูรใหจั้ดการศกึษาในภาคฤดรูอ้น และในกรณีนี ้มใิหน้ าเกณฑ์

ภาระงานตามขอ้ 7 วรรคแรกมาใชบ้งัคับ 

 

ขอ้ 10   เมือ่ส ิน้สดุงบประมาณเงนิรายไดป้ระจ าปี ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลักสูตร รายงานผลการ

ด าเนนิงานโครงการและฐานะทางการเงนิแกค่ณบด ีเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการอ านวยการ ภายใน 90 วัน นับ

จากวันสิน้สดุงบประมาณเงนิรายไดป้ระจ าปี เพือ่เสนอสภามหาวทิยาลัย  

 

ขอ้ 11  ใหห้ลักสตูรโครงการพเิศษ และหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษา ภาคพเิศษ ทีไ่ดรั้บอนุมัตกิอ่น

การออกประกาศนี้ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศนี้ภายในปีการศกึษา 2548 ทัง้นี้เป็นไปตามระเบยีบ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจัดการหลักสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 ขอ้ 15.3  

 

ขอ้ 12 ใหอ้ธกิารบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มปัีญหาในการตีความ หรอืปัญหาการ

ปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูว้นิจิฉัย 

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 17  สงิหาคม พ.ศ. 2548 
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บญัช ี แนบทา้ยประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที ่ 640/2548) 

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ  

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 
 อตัราคา่ใชจ้า่ยทีก่ าหนดในตารางขา้งลา่งนี ้เป็นอตัราสงูสดุทีส่ามารถจา่ยได ้ทัง้นีใ้หแ้ตล่ะคณะจัด          

ท าเป็นประกาศเรือ่งคา่ใชจ้า่ยเป็นการเฉพาะส าหรับแตล่ะหลักสตูร โดยไมข่ดักบัอตัราทีก่ าหนดไวใ้นประกาศนี ้

 

รายการคา่ใชจ้า่ย อตัราคา่ใชจ้า่ย         
ไมเ่กนิ (บาท) 

1. คา่ตอบแทนการด าเนนิการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษา  

 1.1 กรรมการด าเนนิการสอบคดัเลอืก คนละ 500/วัน 

 1.2 กรรมการออกขอ้สอบ เหมาจา่ยวชิาละ 12,000 

 1.3 กรรมการตรวจขอ้สอบปรนัย ชดุละ 30 

 1.4 กรรมการตรวจขอ้สอบอตันัย ชดุละ 100 

 1.5 กรรมการสอบสมัภาษณ์ คนละ 50/ผูเ้ขา้สอบหนึง่คน 

 1.6 กรรมการคมุสอบ คนละ 150/ชัว่โมง 

 1.7 เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน คนละ 100/ชัว่โมง 

2. คา่ตอบแทนการสอน  

 2.1 อาจารยภ์ายนอกมหาวทิยาลัย ใหจ้า่ยไดใ้นอตัราทีเ่หมาะสม ตาม

คณุวฒุ ิความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของบคุคลนัน้ๆ โดยให ้

อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ตามเกณฑด์ังนี ้

 

  - การสอนระดับปรญิญาตร ีชัว่โมงละ 3,000 

  - การสอนระดับบณัฑติศกึษา ชัว่โมงละ 5,000 

 2.2 อาจารยป์ระจ า ใหจ้า่ยไดต้ามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศขอ้ 7 และขอ้ 8 ใน

อตัราดังนี ้

 

  - การสอนภาคบรรยายหรอืภาคทฤษฎ ีระดับปรญิญาตร ีชัว่โมงละ 1,000 

  - การสอนภาคบรรยายหรอืภาคทฤษฎ ีระดับปรญิญาบณัฑติศกึษา    

ชัว่โมงละ 

1,500 

  - การสอนภาคปฏบิตั ิชัว่โมงละ 500 

 2.3 เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานชว่ยการสอน ชัว่โมงละ 100 

 2.4 กรรมการทีป่รกึษาการศกึษาอสิระ หรอืสารนพินธ ์ตอ่เรือ่ง 12,000 

 2.5 กรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์ปรญิญาโท ตอ่เรือ่ง 12,000 

 2.6 กรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์ปรญิญาเอก ตอ่เรือ่ง 42,000 
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3. คา่ตอบแทนการสอบตา่งๆ  

 3.1 กรรมการด าเนนิการสอบกลางภาคและสอบประจ าภาค คนละ 500/วัน 

 3.2 กรรมการออกขอ้สอบ และตรวจขอ้สอบ ตอ่นักศกึษาทีเ่ขา้สอบ คนละ 20 

 3.3 กรรมการคมุสอบ คนละ 150/ชัว่โมง 

 3.4 เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานพมิพห์รอืผลติขอ้สอบ วชิาละ 500 

 3.5 คา่ตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู ้ปรญิญาโท ตอ่ครัง้ 5,000 

 3.6 คา่ตอบแทนกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิปรญิญาเอก ตอ่ครัง้ 5,000 

 3.7 คา่ตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ปรญิญาโท ตอ่ครัง้ 3,000 

 3.8 คา่ตอบแทนกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ ์ปรญิญาเอก ตอ่ครัง้ 4,000 

 3.9 คา่ตอบแทนกรรมการสอบการศกึษาอสิระ ปรญิญาโท ตอ่ครัง้ 3,500 

 3.10 คา่ตอบแทนกรรมการสอบวทิยานพินธ ์ปรญิญาโท ตอ่ครัง้ 5,000 

 3.11 คา่ตอบแทนกรรมการสอบวทิยานพินธ ์ปรญิญาเอก ตอ่ครัง้ 6,000 

    

 หมายเหต ุ  

1. ใหใ้ชอ้ตัราปรญิญาโท ส าหรับหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ และอตัรา

ปรญิญาเอก ส าหรับหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบัตรบณัฑติชัน้สงู 
2.  ในกรณีทีห่ลักสตูรเชญิผูท้รงคณุวฒุภิายนอกทัง้ในและตา่งประเทศ และมคีวาม

จ าเป็นตอ้งจ่ายคา่ตอบแทนการสอบในอตัราทีส่งูกวา่วงเงนิทีก่ าหนดขา้งตน้ ให ้
ด าเนนิการไดโ้ดยขออนุมัตจิากคณบด ี

3.   คา่ใชจ้่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการเรยีนการสอนทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นประกาศนี ้ 

      ใหค้ณบดโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะก าหนดเพิม่เตมิไดท้ัง้นี้ 
      คา่ใชจ้า่ยในการจัดการเรยีนการสอนในหลักสตูรนัน้จะตอ้งเป็นไปตามประกาศขอ้ 

      4.3 

 

4. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารหลกัสตูร  

 4.1 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการอ านวยการ คนละ 500/ครัง้ 

 4.2 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เหมาจา่ย เดอืนละ 40,000 

 4.3 คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ไมเ่กนิเดอืนละ 2 ครัง้ๆ ละ

ไมเ่กนิคนละ  

300 

 4.4 คา่จา้งเหมาหรอืคา่ตอบแทนหน่วยตรวจสอบภายในหรอืผูส้อบบญัชรัีบ

อนุญาต ไมเ่กนิปีละ 

20,000 

 


