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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที ่770/2548) 

เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจัดสรรเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา หลกัสตูรโครงการพเิศษ 

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

โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร

โครงการพเิศษ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจัดการศกึษา ระบบการจัดเก็บคา่ธรรมเนยีมการศกึษา และการ

ใชจ้า่ยเงนิเพือ่การจัดการศกึษาหลักสตูรโครงการพเิศษ ตามทีไ่ดป้รับปรงุใหม ่ 

อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 14 แหง่ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจัดการ

หลักสูตรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการ

พิเศษ คราวประชุมครัง้ที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 และที่ประชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ที ่

16/2548 เมือ่วันที ่14 กนัยายน 2548  จงึออกประกาศไวด้ังนี ้

 

ขอ้ 1   ประกาศนีเ้รยีกวา่ “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่770/2548) เรือ่ง หลักเกณฑก์าร

จัดสรรเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษาหลักสตูรโครงการพเิศษ” 

 

ขอ้ 2  ใหป้ระกาศนีม้ผีลบงัคับใชส้ าหรับหลกัสตูรทีไ่ดด้ าเนนิการจัดเก็บอตัราคา่ธรรมเนยีม

การศกึษาทีป่รับปรงุใหม ่ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คา่ธรรมเนยีม

การศกึษาส าหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ  

 

ขอ้ 3 ในประกาศนี ้

 “มหาวทิยาลัย”  หมายถงึ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 “อธกิารบด”ี  หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 “หลกัสตูรโครงการพเิศษ”  หมายถงึ หลกัสตูรทีไ่ดรั้บอนุมตัใิหเ้ปิดสอนเป็นหลกัสตูรโครงการ 

   พเิศษ ตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย  

   การจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 

 “คา่ธรรมเนยีมการศกึษา” หมายถงึ  คา่ธรรมเนยีมการศกึษาของหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

   ทีไ่ดอ้อกเป็นประกาศเรยีกเก็บตามประกาศ 

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่639/2548)  

 “คณะทีรั่บผดิชอบหลักสตูร” หมายถงึ คณะหรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการจดัการ   

   หลกัสตูรโครงการพเิศษ  

 “คณะทีรั่บผดิชอบรายวชิา” หมายถงึ คณะหรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการจดัการเรยีนการ 

   สอนรายวชิาทีป่รากฏในหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

 “คณบด”ี หมายถงึ คณบดหีรอืผูบ้รหิารหน่วยงานทีรั่บผดิชอบหลกัสตูร 

   โครงการพเิศษ และหรอืรับผดิชอบ รายวชิาใน 

   หลกัสตูรโครงการพเิศษ 

  “ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ”หมายถงึ  ส านักทะเบยีนและประมวลผล (ส านักบรหิาร 

    และพัฒนาวชิาการ) ตามประกาศสภามหาวทิยาลัย 

    ขอนแกน่ (ฉบบัที ่3/2548)  
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ขอ้ 4 หลักเกณฑก์ารจัดสรรเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษาหลกัสตูรโครงการพเิศษ มดีงันี ้

4.1 คา่ธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา ใหแ้บง่เป็น 2 สว่น ดังนี ้

สว่นที ่1   จัดสรรเป็นเงนิรายไดส้ว่นกลาง เพือ่เป็นคา่บ ารงุการใหบ้รกิารและหรอืการจัด

กจิกรรมการพัฒนาของมหาวทิยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวทิยาลัย  

สว่นที ่2   จัดสรรเงนิทีเ่หลอืจากสว่นที ่1 ใหแ้กค่ณะทีรั่บผดิชอบหลักสตูรและมหาวทิยาลัย 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 95 : 5  

 ในกรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาในคณะทีไ่ม่ไดรั้บผดิชอบหลักสูตร ใหห้ักเงนิ

จากสว่นทีจั่ดสรรใหค้ณะทีรั่บผดิชอบหลักสตูรในสว่นที ่2 เพือ่จัดสรรใหค้ณะทีรั่บผดิชอบรายวชิา โดยคดิ

ตามอัตราค่าหน่วยกติเทยีบเท่า ซึง่ขึน้กับระดับของหลักสูตร ประเภทและกลุ่มสาขาวชิาของรายวชิา และ

จ านวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ๆ  

 ทัง้นี้ เงนิรายไดใ้นสว่นที ่2 ของคณะทีรั่บผดิชอบหลักสูตร หรอืคณะทีรั่บผดิชอบรายวชิา 

ตอ้งจัดสรรเพื่อเป็นเงินในส่วนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายไดต้ามสัดส่วนดังนี้ดว้ยคือ                

(1)  รอ้ยละ 3 จัดสรรเขา้กองทุนรวมเงนิรายได ้3% (2) รอ้ยละ 5 จัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค และ       

(3) รอ้ยละ 7 จัดสรรเขา้กองทนุเงนิส ารองสะสม 

 รายละเอยีดของเกณฑก์ารจัดสรรเงนิในขอ้ 4.1 ทัง้สว่นที ่1 และสว่นที ่2 ใหเ้ป็นไปตามที่

ก าหนดในตารางที ่1 แนบทา้ยประกาศนี ้

4.2 คา่ธรรมเนยีมส าหรับนักศกึษาชาวตา่งประเทศ จัดสรรใหแ้กค่ณะทีรั่บผดิชอบหลักสตูรและ

มหาวทิยาลัย ในสดัสว่นรอ้ยละ 90 : 10 

4.3 คา่ธรรมเนยีมการศกึษาทีน่อกเหนอืจากขอ้ 4.1 และ 4.2 ใหจ้ดัสรรตามทีก่ าหนดในตาราง

ที ่2 แนบทา้ยประกาศนี ้
 

ขอ้ 5  การจัดสรรเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษที่ใชร้ะบบการจัด

การศกึษาระบบอืน่นอกเหนือจากระบบทวภิาค ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัยทีอ่อกเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการจัดสรรเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษาหลักสตูรโครงการพเิศษทีจั่ดการศกึษาในระบบนัน้ๆ เป็นการเฉพาะ  

ในกรณีทีย่ังไมม่ปีระกาศเป็นการเฉพาะตามวรรคแรก ใหค้ณะทีรั่บผดิชอบหลักสตูรเสนอเกณฑก์าร

จัดสรรต่ออธกิารบดีเพื่อพิจารณา ทัง้นี้เกณฑ์การจัดสรรที่เสนอจะตอ้งเทียบเคียงไดก้ับเกณฑ์ที่ใชใ้น

ประกาศนี ้
 

ขอ้ 6  ใหส้ านักบรหิารและพัฒนาวชิาการเป็นผูด้ าเนนิการจัดท ารายละเอยีดจ านวนเงนิทีจ่ะจัดสรร

ใหแ้ต่ละคณะและหน่วยงานส าหรับแต่ละภาคการศกึษาตามหลักเกณฑน์ี้ เสนอต่ออธกิารบด ีและคณบดทีี่

เกีย่วขอ้งเพื่อทราบ และใหก้องคลังเป็นผูด้ าเนินการจัดสรรเงนิใหค้ณะและหน่วยงานตามรายละเอยีดที่

ไดรั้บจัดสรร  

การด าเนนิการจัดสรรใหแ้บง่ออกเป็นภาคการศกึษาละ 2 งวด โดยงวดที ่1 จะตอ้งด าเนนิการจัดสรร

เงนิใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 เดอืนหลังสิน้สดุกระบวนการเพิม่-ถอนวชิาเรยีนตามปฏทินิการศกึษา 
 

ขอ้ 7 ใหอ้ธกิารบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มปัีญหาในการตคีวาม หรอืปัญหาการ

ปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูว้นิจิฉัย 
 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 3 ตลุาคม  พ.ศ. 2548 
  

        (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทว้มสขุ 

     (รองศาสตราจารยก์ลุธดิา  ทว้มสขุ) 

                                  รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ ์

                                                    ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 



 35 
 

รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที ่770/2548) 

เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษาหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

 

ตารางที ่1 การจดัสรรเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา ในขอ้ 4.1 

 

สว่นที ่1 จัดสรรเป็นเงนิรายไดส้ว่นกลาง  

ระดบัหลกัสตูร ภาคการศกึษาปกต ิ ภาคฤดรูอ้น 

ปรญิญาตร ี 2,000 1,000 

บณัฑติศกึษา 3,000 1,500 

เกณฑก์ารจัดสรรเงนิในสว่นที ่1 ใหแ้กม่หาวทิยาลัยและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหอ้ธกิารบดี
เป็นผูพ้จิารณา  

สว่นที ่2 อตัราคา่หน่วยกติเทยีบเทา่ เพือ่ใชใ้นการค านวณจ านวนเงนิทีจ่ะจัดสรรใหค้ณะทีรั่บผดิชอบ
รายวชิาในหลกัสตูร (อตัรา = บาท/1 หน่วยกติ/นักศกึษา 1 คน) 

 

ระดบัหลกัสตูร 

 

ประเภท 
รายวชิา 

ปกต ิ 

(สอนเป็นภาษาไทย) 

ศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 

หรอืนานาชาต ิ

กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 

ปรญิญาตร ี

 

บรรยาย 500 700 600 840 

ปฏบิตักิาร 600 1,700 720 2,040 

ปรญิญาโท และ  

ป.บณัฑติ 

บรรยาย 850 1,100 1,750 2,150 

ปฏบิตักิาร 1,020 2,000 2,100 2,580 

ปรญิญาเอก และ 

ป.บณัฑติชัน้สงู 

บรรยาย 2,050 2,600 2,700 3,300 

ปฏบิตักิาร 2,460 3,120 3,240 3,960 

กลุม่ที ่1 หมายถงึ รายวชิาในกลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

กลุม่ที ่2 หมายถงึ รายวชิาในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 

ตารางที ่2 การจดัสรรเงนิคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ในขอ้ 4.3 

 

รายการคา่ธรรมเนยีม จดัสรรใหห้นว่ยงานทีร่บัผดิชอบการด าเนนิการ 

ระดบัปรญิญาตร ี ระดบับณัฑติศกึษา 

(1)  คา่ใบสมคัรและระเบยีบการ คณะทีรั่บผดิชอบหลักสตูร บณัฑติวทิยาลัย 

(2)  คา่สมคัรและสอบคัดเลอืก คณะทีรั่บผดิชอบหลักสตูร บณัฑติวทิยาลัย 

(3)  คา่ธรรมเนยีมการรายงานตัวและ
ขึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษา และ  
คา่รักษาสถานภาพของนักศกึษา 

มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัย 

(4)  คา่ธรรมเนยีมการสอบตา่งๆ ใน
ระดับบณัฑติศกึษา 

- คณะทีรั่บผดิชอบหลักสตูร 

ทัง้นี ้หน่วยงานทีไ่ดรั้บจัดสรรตามตารางขา้งตน้ มหีนา้ทีใ่นการใชจ้า่ยเงนิและหรอืจัดสรรเงนิใหแ้กค่ณะ
หรอืหน่วยงานหรอืบคุคลทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นสว่นตา่งๆ ตามประกาศหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 

 

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


