ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 972 / 2549)
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2550
**************************
เพื่ อให้ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาขั้นปริ ญญาตรี
ภาคปกติ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุ น
การศึกษาตามระบบกองทุนกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษาที่เชื่อมโยงกับรายได้ในอนาคต
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
สาหรับนักศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2549 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 7 /2549 เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2549 จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 972 /2549) เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาสาหรับนักศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2550”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 อัตราในการเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ
แยกแสดงรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ชาระแล้วตามอัตราการเรี ยกเก็บที่กาหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
จะขอคืนไม่ได้
ข้อ 6 นักศึกษาที่ชาระค่าธรรมเนียมเต็มมีสิทธิ์ ได้รับบริ การต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
6.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
6.2 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
6.3 ค่าบริ การสุ ขภาพ
6.4 ค่าบารุ งสโมสรนักศึกษา
6.5 ค่าบารุ งกีฬา
6.6 ค่าบารุ งห้องสมุด
6.7 ค่าบารุ งศูนย์คอมพิวเตอร์
6.8 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาเมื่อแรกเข้าคนละ 1 บัตร

ข้อ 7 สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี การศึกษา 2550 ให้ใช้ระเบียบหรื อประกาศเดิมที่เกี่ยวข้อง
จนกว่าจะสาเร็ จการศึกษา
ข้อ 8 ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามประกาศนี้ และมีอานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิ
ซึ่ งไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

17

สิ งหาคม พ.ศ. 2549
ลงชื่อ

กุลธิดา ท้วมสุ ข
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุ ข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 972 /2549)
บัญชีที่ 1 ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่ าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee)
กลุ่มสาขาวิชา
1. ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2. ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา
(บาท)
8,000
10,000
12,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ชาระครึ่ งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท
นักศึกษากลุ่มที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสู ตรสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชานี้ โดยกาหนดของ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษากลุ่มที่ 2 หมายถึง นักศึกษาในหลักสู ตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ได้แก่ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชานี้ โดยกาหนดของ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษากลุ่มที่ 3 หมายถึง นักศึกษาในหลักสู ตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้แก่ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิ คการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชานี้ โดยกาหนด
ของมหาวิทยาลัย

****************************

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 972 /2549)
บัญชี 2 ค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ ทีเ่ รียกเก็บตามรายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการ
ค่าปรับลงทะเบียนวิชาเรี ยนช้ากว่ากาหนด วันละ ........ บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
ค่ายืน่ ใบสมัครขอโอนย้ายมาเป็ นนักศึกษา
ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษาบัตรละ
ค่าใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
ค่าหนังสื อรับรองฉบับจริ งหรื อการศึกษาฉบับละ
ค่าหนังสื อรับรองการเป็ นนักศึกษาฉบับละ
ค่าหนังสื อรับรองอื่น ๆ ฉบับละ
ค่าใบแปลปริ ญญาบัตรฉบับละ
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริ ญญา
ค่าใบแทนปริ ญญาบัตรฉบับละ
ค่าธรรมเนียมส่ งหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณี ยค์ รั้งละ
ค่าธรรมเนียมส่ งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณี ยค์ รั้งละ
ค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการลงทะเบียนวิชาเรี ยนรายการละ
ค่าขอคืนสถานภาพนักศึกษา ครั้งละ

*********************

จานวนเงิน (บาท)
50
200
100
30
30
20
20
100
800
200
400
50
200
30
1,000

