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คูมือนักศึกษาเลมน้ีไดรวบรวมระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ
ทีเ่กีย่วของกบัการจดัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีเพือ่ใหนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
ที่เขาศึกษาใหมในปการศึกษา 2557 ใชเปนคูมือในการปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสม
และสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุงหวัง นอกจากนี้ยังใชเปนคูมือของอาจารยที่ปรึกษา
ในการใหคำแนะนำนักศึกษา ตลอดจนเปนประโยชนในการศึกษาอางอิง ของผูเกี่ยวของ
หรอืผสูนใจโดยท่ัวไป

ระเบียบ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่ปรากฎในคูมือนักศึกษานี้ ไดจัดรวบรวมไว
เปนหมวดหมโูดยแยกเปนหมวดท่ี 1-5 สำหรบัสวนท่ีเกีย่วกับบริการและสวสัดกิารตาง ๆ
ไดจัดพิมพเปนคูมือนักศึกษาแยกอีกฉบับหน่ึง คือ เลมกัลปพฤกษ ชอท่ี 51 เพื่อสะดวก
ในการใชงานและเนื่องจากอาจจะมีระเบียบ และขอปฏิบัติอื่น ๆ ออกเพิ่มเติมอีกตอไป
นักศกึษาจึงควรติดตามอยเูสมอ

คูมือนักศึกษาเลมน้ี สำเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือของคณะทำงานจัดทำคูมือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557 ทุกทาน จึงขอบคุณ
มา ณ โอกาสนีด้วย

สำนกับรหิารและพัฒนาวิชาการ
กรกฎาคม 2557
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ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปการศึกษา 2557

1. นักศกึษาทีม่รีหสัขึน้ตนดวย 57  ทีผ่านการสอบโดยวธิรีบัตรงขึน้ทะเบยีน
เปนนักศกึษาผาน Web ที ่ http:// reg.kku.ac.th และชำระเงนิคา
ธรรมเนียมการศกึษา ตามใบแจงยอดการชำระเงนิ และชำระเงนิท่ี
ธนาคาร ไปรษณีย และชองทางอ่ืนๆ ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด

2. นักศกึษาทีม่รีหสัขึน้ตนดวย 57  ทีผ่านการสอบโดยวธิรีบัตรงตรวจสอบ
ขอมูลการชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา การข้ึนทะเบียนเปน
นักศกึษา ผาน web

3. นักศึกษาท่ีมีรหัสข้ึนตนดวย 56 หรือนอยกวา แจงความประสงค
ลงทะเบยีนวิชาเรยีน ผาน Web

4. นักศกึษาท่ีมรีหสัข้ึนตนดวย 56 หรอืนอยกวา ดผูลการแจงความประสงค
ลงทะเบียนวิชาเรียนผาน Web

5. นักศกึษาทีม่รีหสัขึน้ตนดวย 56 หรอืนอยกวา เปลีย่นแปลงแกไขราย
วิชาที่ไดแจงความประสงคฯ แลว ผาน Web/บันทึกขอมูลการลง
ทะเบยีนวิชาเรยีน (กรณทีีไ่มไดแจงความประสงคฯ) ผาน Web/ตอ
ทะเบยีนเปนนักศกึษา/ลงทะเบยีนวิชาเรยีน/พมิพใบแจงยอด การชำระ
เงนิ/ชำระเงนิท่ีธนาคาร ไปรษณยี และชองทางอืน่ๆ ทีม่หาวทิยาลยั
กำหนด

6. นักศกึษาท่ีมรีหสัข้ึนตนดวย 56 หรอืนอยกวา  ตรวจสอบขอมลูการ
ชำระเงนิคาธรรมเนียมการศึกษา การตอทะเบยีนเปนนักศกึษา/การลง
ทะเบยีนวิชาเรยีน  ผาน web

7. นักศกึษาทีม่รีหสัขึน้ตนดวย 56 หรอืนอยกวา เขาหอพกั
8. นักศกึษาท่ีมรีหสัข้ึนตนดวย 57  เขาหอพกั

9. นักศกึษาท่ีมรีหสัข้ึนตนดวย 57  ทีผ่านการสอบโดย สอท. และโดยวิธี
อืน่ ๆ โดยมหาวิทยาลยัขอนแกน ข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษาผาน Web
และชำระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาตามใบแจงยอดการชำระเงนิ โดย
ชำระเงนิท่ีธนาคาร ไปรษณีย และ ชองทางอ่ืนๆ ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด
ท้ังภาคปกตแิละโครงการพเิศษ

10. นักศกึษาท่ีมรีหสัข้ึนตนดวย 57  ทีผ่านการสอบโดย สอท. และโดยวิธี
อืน่ ๆ โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน ทัง้ภาคปกติ  และภาคพเิศษ ตรวจ
สอบขอมูลการชำระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา การขึน้ทะเบยีนเปนนัก
ศกึษา ผาน web

11. นักศกึษาท่ีมีรหสัขึน้ตนดวย 57 เตรยีมความพรอมนักศกึษาใหมสรูัว้
มหาวทิยาลยั  ประจำปการศกึษา 2557

       ตน              ปลาย             พเิศษรายการที่
ภาคการศึกษา

พธุ 26 ก.พ. -
จันทร 3 ม.ีค. 57

พฤหสั 27 ก.พ. -
ศกุร 3 ต.ค. 57

พฤหสั 10 ก.ค. -
พฤหสั 17 ก.ค. 57
จันทร 21 ก.ค. 57
เปนตนไป
จันทร 21 ก.ค. 57
- พธุ 30 ก.ค. 57

จันทร 22 ก.ค. 57
-ศกุร 3 ต.ค.57

ศกุร 1  ส.ค. 57
เสาร 19 ก.ค. 57 -
อาทติย 20 ก.ค. 57
ศกุร 18 ก.ค. 57-
องัคาร 22 ก.ค. 57

องัคาร 22 ก.ค.57-
ศกุร 3 ต.ค. 57

จันทร 21 ก.ค. 57-
ศกุร 8 ส.ค. 57

จันทร 15 ธ.ค. -
พฤหสั 25 ธ.ค. 57
จันทร 29 ธ.ค. 57
เปนตนไป
จันทร 29 ธ.ค. 57 -
พฤหสั 8 ม.ค. 58

องัคาร 30 ธ.ค.57-
ศกุร 6 ม.ีค. 58

ศกุร 9 ม.ค. 58
เสาร  10 ม.ค.58

อาทติย 11 ม.ค.58

พธุ 20 พ.ค. -
องัคาร 26 พ.ค. 58
ศกุร  29 พ.ค. 58
เปนตนไป
ศกุร  29 พ.ค. 58
-พธุ 3 ม.ิย. 58

องัคาร 2 ม.ิย. 58 -
ศกุร  26 ม.ิย. 58

ศกุร  5 ม.ิย. 58
เสาร  6 ม.ิย. 58 -
อาทติย  7 ม.ิย. 58
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        ตน             ปลาย            พเิศษรายการที่
ภาคการศึกษา

12. นักศกึษาทีม่รีหสัข้ึนตนดวย 57 ลงทะเบยีนวิชาเรยีน ผาน Web

13. นักศกึษาทีม่รีหสัขึน้ตนดวย 57  แจงความประสงคลงทะเบยีนวิชา
เรยีน ผาน  Web

14. นักศกึษาทีม่รีหสัข้ึนตนดวย 57  ดผูลการแจงความประสงคลงทะเบยีน
วิชาเรยีน จาก Web

15. นักศกึษาทีม่รีหสัข้ึนตนดวย 57 เปลีย่นแปลงแกไขรายวิชาทีไ่ดแจงความ
ประสงคฯ แลว ผาน Web/บนัทึกขอมูลการลงทะเบยีน วิชาเรยีน
(กรณทีีไ่มไดแจงความประสงคฯ)  ผาน Web/ลงทะเบยีนวิชาเรยีน/
พมิพใบแจงยอดการชำระเงนิ

16. นักศกึษาทีม่รีหสัขึน้ตนดวย 57 ชำระเงนิคาขึน้ทะเบยีนเปนนักศกึษา/
คาลงทะเบียนวิชาเรียนตามใบแจงยอดการชำระเงินท่ีธนาคาร
ไปรษณยีและชองทางอืน่ๆ ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

17. นักศึกษาท่ีมีรหัสข้ึนตนดวย 57 ตรวจสอบขอมูลการชำระเงินคา
ธรรมเนียมการศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน ผาน Web

18. วันเปดภาคการศกึษา
19. วันตอทะเบยีนเปนนักศกึษาชา/ลงทะเบยีนวิชาเรยีนชา ผาน Web/

เพิม่วิชาเรยีน ผาน Web/พมิพใบแจงยอดการชำระเงิน/ชำระเงินท่ี
ธนาคาร และไปรษณยีและชองทางอืน่ๆ ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด

20. นักศกึษาตรวจสอบขอมูลการชำระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาการตอ
ทะเบยีนเปนนักศกึษาชา/ลงทะเบยีนวิชาเรยีนชา/เพิม่วิชาเรยีนชา ผาน
web

21. วันถอนรายวชิาเรยีนดวยตนเองผาน Web  โดยทีร่ายวชิานัน้ไมปรากฏ
ในทรานสครปิต

22. วันท่ีนักศกึษาย่ืนคำรองขอเทียบโอนรายวิชา

23. วันสดุทายท่ีคณะขอเปดรายวิชา
24. วันสดุทายทีค่ณะสงการขอเปลีย่นแปลง มข.30
25. วันสุดทายที่คณะสงรายวิชาที่ปดใหสำนักทะเบียนฯ ขออนุมัติ

มหาวทิยาลยัประกาศปด
26. วันไหวครู
27. วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
28. วันถอนรายวิชาเรียนโดยท่ีรายวิชานั้นไดสัญลักษณ W ที่สำนัก

ทะเบยีนฯ

29. วันท่ีนักศกึษายืน่คำรองขอสำเรจ็การศกึษาผาน Web ที่
http://reg.kku.ac.th

30. วันประกาศรายช่ือนักศกึษาท่ีพนสภาพการเปนนักศกึษา เน่ืองจากไม
ตอทะเบยีนหรือไมลงทะเบยีนวิชาเรียน  โดยมิไดลาพกัการศกึษา

จันทร 4 ส.ค. 57 -
พฤหสั 7 ส.ค. 57

-

-

-

-

-

จันทร 11 ส.ค. 57
จันทร 11 ส.ค.-
พธุ 20 ส.ค. 57

พธุ 13 ส.ค.57 -
ศกุร 3 ต.ค. 57

จันทร 11 ส.ค.-
ศกุร 5 ก.ย. 57
จันทร 11 ส.ค.-
จันทร  25 ส.ค.57
องัคาร 19 ส.ค.57
พธุ 20 ส.ค.57
พฤหสั 27 ส.ค.57

พฤหสั  4 ก.ย. 57
-
จันทร 8 ก.ย. -
ศกุร 3 ต.ค. 57

จันทร 1 ก.ย. -
องัคาร 30 ก.ย.57
จันทร 15 ก.ย. 57

จันทร 15 ธ.ค. -
พฤหสั 25 ธ.ค. 57
จันทร 29 ธ.ค. 57
เปนตนไป
จันทร 29 ธ.ค. 57 -
พฤหสั 8 ม.ค. 58

จันทร 29 ธ.ค. 57 -
พฤหสั 8 ม.ค. 58

องัคาร 30 ธ.ค. 57-
ศกุร 6 ม.ีค. 58
จันทร 12 ม.ค. 58
จันทร 12 ม.ค. -
พธุ 21 ม.ค. 58

องัคาร 13 ม.ค.58
-ศกุร 6 ม.ีค. 58

จันทร 12 ม.ค. -
ศกุร  6 ก.พ. 58
จันทร 12 ม.ค. 58
จันทร 26 ม.ค.58
องัคาร  20 ม.ค.58
พธุ 21 ม.ค. 58
พฤหสั 5 ก.พ. 58

-
อาทติย 25 ม.ค. 58
จันทร 9  ก.พ.  58

-
ศกุร 6 ม.ีค. 58
จันทร 2 ม.ีค. -
องัคาร 31 ม.ีค. 58
จันทร 23 ก.พ.58

พธุ 20 พ.ค. -
องัคาร 26 พ.ค. 58
ศกุร  29 พ.ค. 58
เปนตนไป
ศกุร  29 พ.ค. 58 -
พธุ 3 ม.ิย. 58

ศกุร  29 พ.ค. 58 -
พธุ 3 ม.ิย. 58

องัคาร 2 ม.ิย. 58 -
ศกุร 26 ม.ิย. 58
จันทร 8 ม.ิย. 58
จันทร 8  ม.ิย. -
พฤหสั 11 ม.ิย. 58

องัคาร 9 ม.ิย.58 -
ศกุร 26 ม.ิย. 58
จันทร 8  ม.ิย. -
องัคาร 16 ม.ิย. 58

-

พธุ 10 ม.ิย.58
พฤหสั 11 ม.ิย.58
พฤหสั 18 ม.ิย. 58

-
-
พธุ 17 ม.ิย.-
ศกุร 26 ม.ิย. 58

จันทร  15 ม.ิย. -
องัคาร 30 ม.ิย. 58
-
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       ตน               ปลาย           พเิศษรายการที่
ภาคการศึกษา

กำหนดใหงดการเรียนการสอน ดังนี้
พฤหสับดทีี ่4 กนัยายน 2557 วันไหวครู
จันทรที ่6 ตลุาคม - ศกุรที ่10 ตลุาคม 2557 วันสอบกลางภาคการศึกษาตน

(เฉพาะรายวิชาที่เจาของรายวิชากำหนด)
พฤหสับดทีี ่6 พฤศจกิายน 2557 วันลอยกระทงประจำป พ.ศ. 2557
ประมาณเดอืนธันวาคม 2557 วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำป พ.ศ. 2557
อาทติยที ่25 มกราคม 2558 วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
จันทรที ่9 มนีาคม - ศกุรที ่13 มนีาคม 2558 วันสอบกลางภาคการศึกษาปลาย

(เฉพาะรายวิชาที่เจาของรายวิชากำหนด)

               ประกาศ  ณ วันท่ี  13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556

(ลงชือ่)  เดนพงษ  สดุภกัดี
(ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภกัด)ี

รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารนเทศ
ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

31. วันขอรับเงินคาลงทะเบยีนรายวิชาทีม่หาวทิยาลยั ประกาศปด (เฉพาะ
นักศกึษารหสัประจำตวั 48 และนอยกวา)

32. วันสอบกลางภาค

33. วันปจฉิมนิเทศนกัศกึษา
34. วันลอยกระทง ประจำป  พ.ศ. 2557
35. วันสดุทายของการลาพกัการศกึษา
36. วันสดุทายของการเรยีน
37. วันสอบปลายภาค

38. วันปดภาคการศึกษา
39. วันสุดทายท่ีคณะสงผลการเรียน (ที่ผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำคณะ)  ใหสำนกัทะเบยีนฯ
40. วันสุดทายของการสงผลการแกไขระดับคะแนนท่ียงัไมสมบรูณ(ระดบั

คะแนน I)   ของภาคปลาย และภาคฤดรูอน  ปการศกึษา 2556
41. วันสุดทายของการสงผลการแกไขระดับคะแนนท่ียงัไมสมบรูณ(ระดบั

คะแนน I) ของภาคตน ปการศกึษา 2557
42. วันประกาศรายชือ่นักศกึษาตกออก  ปการศกึษา 2557
43. วันสุดทายทีค่ณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบ ใหนักศกึษา

สำเรจ็การศกึษาและมสีทิธิเ์ขารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำป
พ.ศ. 2557

44. วันพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำป พ.ศ. 2557

จันทร 29 ก.ย. -
ศกุร 3 ต.ค. 57
จันทร 6 ต.ค. -
ศกุร 10 ต.ค. 57

พฤหสั 6 พ.ย.57
ศกุร 14 พ.ย. 57
อาทติย 30 พ.ย. 57
จันทร 1 ธ.ค. -
จันทร 22 ธ.ค. 57
องัคาร 23 ธ.ค. 57
องัคาร 30 ธ.ค. 57

องัคาร 30 ธ.ค. 57

-

-
พฤหสั 30 ต.ค. 57

ประมาณเดอืนธันวาคม 2557

จันทร 2 ม.ีค. -
ศกุร 6 ม.ีค. 58
จันทร 9 ม.ีค. -
ศกุร 13 ม.ีค. 58

-
ศกุร 17 เม.ย. 58
อาทติย 3 พ.ค. 58
จันทร 4 พ.ค. -
ศกุร 22 พ.ค. 58
เสาร 23 พ.ค. 58
องัคาร 2 ม.ิย. 58

-

ศกุร 29 พ.ค. 58

  -
 -

-------------------------- ตามกำหนดของแตละคณะ -----------------

จันทร 29 ม.ิย. -
ศกุร 3 ก.ค. 58

-

-
ศกุร 3 ก.ค.58
อาทิตย 19 ก.ค.58
จันทร  20 ก.ค. -
พฤหสั 23 ก.ค. 58
ศกุร  24 ก.ค. 58
จันทร 3 ส.ค. 58

-

-

ศกุร 21 ส.ค.58
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ. 2541

ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วนัที ่15 มีนาคม พ.ศ. 2541

เปนปที ่53 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญัตข้ึินไวโดยคำแนะนำและยนิยอมของรัฐสภาดงัตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตน้ีิเรียกวา “พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541”
มาตรา 2 พระราชบญัญัตน้ีิใหใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลกิพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521
มาตรา 4 ใหมหาวทิยาลยัขอนแกนซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน

พ.ศ. 2521 เปนมหาวทิยาลยัขอนแกนตามพระราชบัญญัตน้ีิ และเปนนิตบิคุคล
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
“สภาคณาจารย” หมายความวา สภาคณาจารยมหาวทิยาลยัขอนแกน

มาตรา 6 ใหรฐัมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลยัรักษาการตามพระราชบญัญัตน้ีิ และใหมี
อำนาจออกประกาศทบวงมหาวทิยาลยัเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตน้ีิ

ประกาศทบวงมหาวทิยาลยัน้ันเม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบงัคับได
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หมวด 1
บทท่ัวไป

มาตรา 7 ใหมหาวทิยาลยัเปนสถานศกึษาและวจัิย มวัีตถปุระสงคใหการศกึษาสงเสรมิ
วิชาการและวชิาชพีชัน้สงู ทำการสอน ทำการวจัิย ใหบรกิารทางวชิาการแกสงัคมและทะนบุำรงุศลิป
วัฒนธรรม

มาตรา 8 มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดงัน้ี
(1) สำนกังานอธกิารบดี
(2) บณัฑติวิทยาลยั
(3) คณะ
(4) สถาบนั
(5) สำนัก
(6) ศนูย

มหาวิทยาลัยอาจใหมีวิทยาลัยและสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
เพือ่ดำเนนิการตามวัตถุประสงคในมาตรา 7 เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยอกีได

สำนกังานอธกิารบดอีาจแบงสวนราชการเปนกองหรอืสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะ
เทยีบเทากอง

บณัฑติวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสำนักงานคณบดี กอง หรอืสวนราชการ ทีเ่รยีกช่ือ
อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทากอง

คณะอาจแบงสวนราชการเปนสำนกังานคณบด ีภาควชิา กอง หรอืสวนราชการท่ีเรยีกชือ่
อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาภาควิชาหรอืกอง

สถาบนั สำนกั ศนูย และสวนราชการท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะ อาจแบง
สวนราชการเปนสำนกังานผอูำนวยการ กอง หรอืสวนราชการท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทากอง

วิทยาลยัอาจแบงสวนราชการเปนสำนกังานผอูำนวยการ ภาควชิา กอง หรอืสวนราชการ
ทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาภาควชิาหรอืกอง

สำนกังานคณบดี สำนักงานผอูำนวยการ กอง และสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะ
เทยีบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงานหรอืสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทางาน

มาตรา 9 การจัดต้ัง การรวม และการยบุเลกิบณัฑติวิทยาลยั คณะ สถาบนั สำนกั ศนูย
และวทิยาลยั หรอืสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ ใหตราเปนพระราชกฤษฎกีา

การแบงสวนราชการเปนสำนักงานคณบดี สำนกังานผอูำนวยการ ภาควิชา กองและงานหรอื
สวนราชการท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาภาควิชา กอง หรอืงาน ใหทำเปนประกาศทบวง
มหาวิทยาลยั
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มาตรา 10 ภายใตวัตถปุระสงคตามมาตรา 7 มหาวทิยาลยัจะรับสถาบนัการศกึษาชัน้สงู
หรอืสถาบนัวิจัยอืน่เขาสมทบในมหาวทิยาลยักไ็ด และมอีำนาจใหปรญิญา อนปุรญิญา หรอืประกาศนยีบตัร
ชัน้ใดชัน้หน่ึง แกผสูำเรจ็การศกึษาจากสถาบนัสมทบน้ันได

การรบัเขาสมทบหรอืยกเลกิการสมทบซ่ึงสถาบนัการศกึษาช้ันสูงหรอืสถาบนัวิจัยใหเปนไป
ตามขอบงัคับของมหาวทิยาลยั และใหทำเปนประกาศทบวงมหาวทิยาลยั

การควบคุมสถาบนัการศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนัวิจัยท่ีเขาสมทบในมหาวทิยาลัยใหเปนไปตาม
ขอบงัคับของมหาวิทยาลยั

มาตรา 11 นอกจากเงนิท่ีกำหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวทิยาลยัอาจมรีายไดดงันี้
(1) เงนิผลประโยชน คาธรรมเนยีม คาปรบั และคาบรกิารตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยั
(2) เงนิและทรพัยสนิท่ีมผีอูทุศิใหแกมหาวทิยาลยั
(3) รายได หรอืผลประโยชนทีไ่ดจากทรพัยสนิของมหาวทิยาลยั
(4) รายไดหรอืผลประโยชนทีไ่ดมาจากการใชทีร่าชพัสดุซึง่มหาวิทยาลยัปกครอง

ดแูลหรอืใชประโยชน
(5) รายไดหรอืผลประโยชนอืน่ ๆ
ใหมหาวทิยาลยัมีอำนาจในการปกครองดแูล บำรงุรกัษา ใชและจดัหาผลประโยชน

จากทรพัยสนิของมหาวิทยาลยั ทัง้ทีเ่ปนท่ีราชพสัดตุามกฎหมายวาดวยท่ีราชพสัดุและทีเ่ปนทรัพยสนิอืน่
รายไดของมหาวทิยาลยัรวมท้ังเบ้ียปรับทีเ่กดิจากการดำเนนิการตามวัตถปุระสงค

ของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนำสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และ
กฎหมายวาดวยวิธกีารงบประมาณ เวนแตเบ้ียปรับทีเ่กดิจากการผดิสญัญาลาศกึษาและเบีย้ปรับท่ี
เกดิจากการผิดสัญญาซ้ือทรัพยสนิหรอืสญัญาจางทำของทีด่ำเนนิการโดยใชเงนิงบประมาณ

มาตรา 12 บรรดาอสงัหารมิทรัพยทีม่หาวทิยาลยัไดมาโดยมผีอูทุศิใหหรอืไดมา
โดยการซือ้หรอืแลกเปลีย่นจากรายไดของมหาวทิยาลยัตัง้แตวันท่ีพระราชบญัญัตน้ีิใชบงัคับ ไมถอืเปน
ทีร่าชพสัดุและใหเปนกรรมสิทธิข์องมหาวิทยาลยั

มาตรา 13 บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อ
ประโยชนภายในขอบวตัถปุระสงคของมหาวทิยาลยัตามมาตรา 7

เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขท่ีผูอุทิศ
ใหกำหนดไวและตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั
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หมวด 2
การดำเนินการ

มาตรา 14 ใหมสีภามหาวทิยาลยั ประกอบดวย
(1) นายกสภามหาวทิยาลยั ซึง่จะไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
(2) กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยตำแหนง ไดแก อธกิารบด ีประธานสภา

คณาจารย และประธานกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั
(3) กรรมการสภามหาวทิยาลยัจำนวนหกคน ซึง่เลอืกจากผดูำรงตำแหนง

รองอธกิารบดี คณบดี ผอูำนวยการสถาบัน ผอูำนวยการสำนัก ผอูำนวยการศูนย
และผอูำนวยการวิทยาลยั หรือหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะ
เทยีบเทาคณะ

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจำนวนหาคน ซึง่เลอืกตัง้จากคณาจารยประจำ
ของมหาวทิยาลยัซึง่มตีำแหนงทางวชิาการไมต่ำกวารองศาสตราจารย ไดทำ
การสอนในมหาวทิยาลยัมาแลวไมนอยกวาหาป และมใิชผดูำรงตำแหนงตาม (3)

(5) กรรมการสภามหาวทิยาลยัจำนวนหนึง่คน ซึง่เลอืกตัง้จากขาราชการพลเรอืน
ในมหาวทิยาลยัท่ีมใิชคณาจารยประจำของมหาวทิยาลยัและมใิชผดูำรง
ตำแหนงตาม (3)

(6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผทูรงคุณวฒุจิำนวนสิบสีค่น ซึง่จะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตัง้จากบคุคลภายนอกมหาวทิยาลยั ในจำนวนนีใ้หแตงตัง้
จากนักศกึษาเกาของมหาวิทยาลัยหน่ึงคน

ใหสภามหาวทิยาลยัเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัผทูรงคุณวฒุคินหน่ึงเปนอุปนายกสภา
มหาวทิยาลยั และใหอปุนายกสภามหาวทิยาลยัทำหนาทีแ่ทนนายกสภามหาวทิยาลยั เมือ่นายกสภา
มหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบตัหินาทีไ่ด หรอืไมมผีดูำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

ใหสภามหาวทิยาลยัแตงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงซึง่มิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)
หรอื (4) เปนกรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยั โดยคำแนะนำของอธกิารบดี

คุณสมบตัขิองผดูำรงตำแหนงนายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผทูรง
คุณวฒุติาม (6) คุณสมบตัขิองผเูลอืกและผเูลอืกตัง้ ตลอดจนหลกัเกณฑและวธิกีารเลอืกและเลอืก
ตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยัตาม (3) (4) และ (5) ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา 15 นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 14(3) (4)
(5) และ (6) มวีาระการดำรงตำแหนงสองป แตจะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง หรอือาจได
รบัเลอืกหรอืไดรบัเลอืกตัง้ใหมอกีได
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นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามวรรคหนึง่ นายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 14 (3) (4) (5) และ (6) พนจากตำแหนงเม่ือ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหถอดถอน เพราะขาดคณุสมบตัขิองการ

เปนนายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัผทูรงคณุวฒุิ
(4) ขาดคุณสมบตัขิองการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยัในประเภทน้ัน

ในกรณทีีน่ายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 14 (3) (4)
(5) หรือ (6) พนจากตำแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงต้ังหรอืไดมี
การเลอืกหรอืเลอืกต้ังผดูำรงตำแหนงแทนแลว ใหผซูึง่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังหรอืได
รบัเลอืกหรอืไดรบัเลอืกตัง้อยใูนตำแหนงเพยีงเทากบัวาระทีเ่หลอือยขูองผซูึง่ตนแทน

ในกรณทีีน่ายกสภามหาวิทยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา 14(3) (4) (5)
หรือ (6) พนจากตำแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภา
มหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัผทูรงคุณวฒุหิรอืยงัมไิดเลอืกหรอืเลอืกต้ังกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัอ่ืนข้ึนใหม ใหนายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยั ซึง่พนจาก
ตำแหนงปฏบิตัหินาทีต่อไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวทิยาลยั
หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัผทูรงคุณวฒุ ิหรอืไดมกีารเลอืกหรอืเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั
อืน่ข้ึนใหมแลว

ในกรณทีีก่รรมการสภามหาวทิยาลยัซึง่ไดรบัเลอืกหรอืเลอืกตัง้ตามมาตรา 14 (3) (4) และ
(5) พนจากตำแหนงกอนครบวาระไมเกนิเกาสบิวัน สภามหาวทิยาลยัจะไมเลอืกหรอืเลอืกตัง้กรรมการ
สภามหาวทิยาลยัข้ึนแทนตำแหนงทีว่างกไ็ด

มาตรา 16 สภามหาวทิยาลยัมอีำนาจและหนาทีค่วบคุมดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยั
และโดยเฉพาะใหมอีำนาจและหนาที ่ดงัน้ี

(1) วางนโยบายของมหาวทิยาลยัเกีย่วกับการศกึษา การวจัิย การใหบรกิารทาง
วิชาการแกสงัคม และการทะนบุำรงุศลิปวฒันธรรม

(2) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใด
ในมหาวทิยาลยัวางระเบยีบและออกขอบงัคับสำหรบัสวนราชการนัน้เปนเรือ่ง ๆ  ไปกไ็ด

(3) อนุมตัใิหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑติ อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4) พจิารณาการจดัต้ัง การรวม และการยบุเลกิบณัฑติวิทยาลัย คณะ สถาบนั สำนกั

ศนูย และวทิยาลยั หรอืสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะ รวมท้ังการแบงสวน
ราชการของสวนราชการดังกลาว



9

(5) อนมุตักิารรบัสถาบนัการศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนัวิจัยเขาสมทบในมหาวทิยาลยั
หรอืยกเลิกการสมทบ

(6) พจิารณาใหความเห็นชอบหลกัสตูรการศกึษาใหสอดคลองกบัมาตรฐานท่ี
ทบวงมหาวทิยาลยักำหนด

(7) พจิารณาเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและถอดถอนอธิการบดี
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพเิศษ

(8) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผอูำนวยการสถาบันผอูำนวยการ
สำนกั ผอูำนวยการศนูย และผอูำนวยการวทิยาลยั หรอืหวัหนาสวนราชการ
ทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะ ศาสตราจารยเกยีรตคุิณ
รองศาสตราจารยพเิศษและผชูวยศาสตราจารยพเิศษ

(9) แตงตัง้และถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั
(10)อนุมตังิบบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั
(11)วางระเบียบและออกขอบงัคับตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกับการบริหารงานการเงนิและ

ทรัพยสนิของมหาวทิยาลยั
(12)แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพจิารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรอื

เพือ่มอบหมายใหปฏบิตักิารอยางใดอยางหนึง่อนัอยใูนอำนาจและหนาท่ี
ของสภามหาวทิยาลยั

(13)พจิารณาและใหความเหน็ชอบในเร่ืองเกีย่วกับกจิการของมหาวทิยาลยัตามท่ี
อธกิารบดเีสนอและอาจมอบหมายใหอธกิารบดปีฏบิตักิารอยางใดอยางหนึง่
อนัอยใูนอำนาจและหนาทีข่องสภามหาวทิยาลยักไ็ด

(14)หนาท่ีอืน่เก่ียวกับกจิการของมหาวิทยาลยัท่ีมไิดระบใุหเปนหนาทีข่องผใูด
โดยเฉพาะ

มาตรา 17 การประชมุของสภามหาวทิยาลยั ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั
มาตรา 18 ใหมสีภาคณาจารย ประกอบดวยกรรมการซ่ึงคณาจารยประจำของมหาวิทยาลยั

เลอืกตัง้คณาจารยประจำของมหาวทิยาลยั
สภาคณาจารยมหีนาทีใ่หคำปรกึษาและขอแนะนำในกจิการของมหาวทิยาลยัตออธกิารบดี

และสภามหาวทิยาลยั และปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ตามท่ีอธกิารบดหีรอืสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย
องคประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบตั ิหลกัเกณฑและวธิกีารเลอืกตัง้ วาระการดำรง

ตำแหนงและการพนจากตำแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและการดำเนินงานของสภา
คณาจารย ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา 19 ใหมคีณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลยัคณะหนึง่ประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการผทูรงคุณวฒุจิำนวนหนึง่ซึง่สภามหาวทิยาลยัแตงต้ัง
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คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ใหคำปรึกษา และขอแนะนำแก
มหาวทิยาลยัและสนบัสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลยั

จำนวนและคณุสมบตัขิองกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั วาระการดำรงตำแหนง และ
การพนจากตำแหนง ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั ใหเปนไป
ตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา 20 ใหมอีธกิารบดีเปนผบูงัคับบญัชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลยั
และจะใหมรีองอธกิารบดหีรอืผชูวยอธกิารบด ีหรอืจะมทีัง้รองอธกิารบดแีละผชูวยอธกิารบดตีามจำนวน
ทีส่ภามหาวทิยาลัยกำหนด เพือ่ทำหนาท่ีและรบัผิดชอบตามท่ีอธกิารบดีมอบหมายก็ได

เพือ่ประโยชนในการบงัคบับญัชา ใหถอืวาอธกิารบดเีปนอธบิด ีรองอธกิารบดเีปนรองอธบิดี
และผชูวยอธกิารบดเีปนผชูวยอธบิด ีตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายอืน่

มาตรา 21 อธกิารบดน้ัีนจะไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้โดยคำแนะนำของสภา
มหาวทิยาลยัจากบคุคลผมูคุีณสมบตัติามมาตรา 22 วรรคหน่ึงและวรรคสอง

อธกิารบดมีวีาระการดำรงตำแหนงสีป่ และจะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหมอกีกไ็ด
แตจะดำรงตำแหนงเกนิสองวาระติดตอกนัมิได

นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามวรรคสอง อธกิารบดีพนจากตำแหนงเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ถกูลงโทษทางวนัิยอยางรายแรง
(4) กระทำความผดิอาญาจนไดรบัโทษโดยคำพพิากษาถงึท่ีสดุใหจำคกุ เวนแต

ความผิดอนัไดกระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ
(5) ถกูใหออกจากราชการเพราะเหตมุมีลทินหรอืมวัหมองในกรณทีีถ่กูสอบสวน

ทางวินัยอยางรายแรง
รองอธกิารบดน้ัีน ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้โดยคำแนะนำของอธกิารบดีจากขาราชการ

พลเรอืนในมหาวทิยาลยัซึง่มคุีณสมบตัติามมาตรา 22 วรรคหนึง่และวรรคสอง
ผูชวยอธิการบดีน้ัน ใหอธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมี

คุณสมบตัติามมาตรา 22 วรรคสาม และใหอธกิารบดมีอีำนาจถอดถอนผชูวยอธิการบดดีวย
เมือ่อธกิารบดพีนจากตำแหนง ใหรองอธกิารบดแีละผชูวยอธกิารบดพีนจากตำแหนงดวย
มาตรา 22 อธกิารบดแีละรองอธกิารบดตีองมคุีณสมบตั ิดงันี้

(1) ไดปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทาจากมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ท่ี
สภามหาวทิยาลัยรับรอง และไดทำการสอนและหรือมีประสบการณดานการ
บรหิารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาอืน่ทีส่ภา
มหาวทิยาลยัรบัรอง หรอืมีประสบการณดานการบรหิารอืน่ หรอื
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(2) ไดปรญิญาช้ันใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทาจากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษา
อืน่ท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรอง และไดทำการสอนหรอืมีประสบการณดานการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ี
สภามหาวทิยารับรอง หรอืมปีระสบการณดานการบรหิารอืน่หรอืเคยดำรง
ตำแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลยัมาแลวรวมเปนเวลาไมนอยกวาสีป่ หรอื

(3) ดำรงตำแหนง หรอืเคยดำรงตำแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลยั ในกรณี
ทีม่ปีระสบการณดานการบรหิารอืน่ตาม (1) หรอื (2) ตองเปนไปตามหลกัเกณฑ
และระยะเวลาท่ีกำหนดในขอบงัคับของมหาวิทยาลัย

ผูชวยอธิการบดีตองมีคุณสมบัติไดปริญญาช้ันใดชั้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
การศกึษาชัน้สูงอืน่ท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรอง

มาตรา 23 อธกิารบดมีอีำนาจและหนาที ่ดงัน้ี
(1) บริหารกจิการของมหาวทิยาลยัใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบและขอ

บงัคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนโยบาย และวตัถุประสงค
ของมหาวทิยาลยั

(2) ควบคุมดแูลบคุลากร การเงนิ การพสัด ุสถานที ่และทรพัยสนิอืน่ของมหาวทิยาลยั
ใหเปนตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอบงัคบัของทางราชการและ
ของมหาวทิยาลยั

(3) จัดทำแผนพฒันามหาวทิยาลัย และปฏบิตัติามนโยบายและแผนงานรวมท้ัง
ตดิตามประเมินผลการดำเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลยั

(4) รกัษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมรรยาทแหงวิชาชพีของขาราชการพลเรอืน
ในมหาวทิยาลยั และสงเสรมิกจิการนกัศกึษา

(5) เสนอแผนดำเนินงานและงบประมาณประจำป ตลอดจนรายงานประจำป
เกีย่วกับกจิการดานตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยัตอสภามหาวทิยาลยั

(6) เปนผแูทนของมหาวิทยาลยัในกิจการท่ัวไป
(7) ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลยั หรอืตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา 24 ในกรณทีีผ่ดูำรงตำแหนงอธกิารบดไีมอาจปฏบิตัริาชการได ใหรองอธกิารบดี

เปนผรูกัษาราชการแทน ถามรีองอธิการบดหีลายคนใหรองอธกิารบดซีึง่อธกิารบดมีอบหมายเปน
ผรูกัษาราชการแทน ถาอธกิารบดมีไิดมอบหมายใหรองอธกิารบดซีึง่มอีาวโุสสงูสดุเปนผรูกัษาราชการแทน

ในกรณทีีไ่มมผีดูำรงตำแหนงอธกิารบด ีหรอืไมมผีรูกัษาราชการแทนอธกิารบดตีามความ
ในวรรคหน่ึง หรอืมแีตไมอาจปฏบิตัริาชการได ใหสภามหาวทิยาลยัแตงต้ังผมูคุีณสมบตัติามมาตรา
22 วรรคหน่ึงและวรรคสอง เปนผรูกัษาราชการแทนอธิการบดีและใหนำมาตรา 37 วรรคสองมาใช
บงัคับโดยอนโุลม
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มาตรา 25 ในบณัฑติวิทยาลยั ใหมคีณบดีเปนผบูงัคับบญัชาและรับผิดชอบงานของบัณฑติ
วิทยาลยั และจะใหมรีองคณบดตีามจำนวนท่ีสภามหาวทิยาลยักำหนดเพือ่ทำหนาทีแ่ละรบัผิดชอบ
ตามทีค่ณบดีมอบหมายกไ็ด

คณบดน้ัีน ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้โดยคำแนะนำของอธกิารบดจีากขาราชการพลเรอืน
ในมหาวทิยาลยัซึง่มคุีณสมบตัติามมาตรา 22 วรรคหน่ึงและวรรคสอง

รองคณบดีน้ัน ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคำแนะนำของคณบดีจากขาราชการพลเรือน
ในมหาวทิยาลยัซึง่มคุีณสมบตัติามมาตรา 22 วรรคหน่ึงและวรรคสอง

คณบดีมีวาระการดำรงตำแหนงสี่ป และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกไดแตจะดำรงตำแหนง
เกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนำมาตรา 21 วรรคสามมาใชบังคับกับการพนจากตำแหนง
กอนวาระของคณบดีโดยอนุโลม

การรกัษาราชการแทนคณบดี ใหนำมาตรา 24 มาใชบงัคับโดยอนุโลม
เม่ือคณบดีพนจากตำแหนง ใหรองคณบดีพนจากตำแหนงดวย
มาตรา 26 ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยคณะหน่ึง

มอีำนาจและหนาทีบ่รหิารงานของบณัฑติวิทยาลยั
การกำหนดองคประกอบ อำนาจและหนาที ่และการประชมุของคณะกรรมการประจำบณัฑติ

วิทยาลยั ตลอดจนจำนวน คุณสมบตั ิหลกัเกณฑและวธิกีารไดมา วาระการดำรงตำแหนงและการ
พนจากตำแหนงของกรรมการประจำบัณฑติวิทยาลยั และการจดัระบบบริหารงานในบณัฑติวิทยาลยั
ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา 27 ในคณะหน่ึง ใหมคีณบดีเปนผบูงัคับบญัชาและรับผิดชอบงานของคณะและ
จะใหมีรองคณบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหนาที่และรับผิดชอบตามที่
คณบดีมอบหมายก็ได

คุณสมบตั ิการแตงตัง้ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของคณบดีและ
รองคณบดีตามวรรคหน่ึง และการรกัษาราชการแทน ใหนำมาตรา 25 มาใชบงัคับโดยอนุโลม

มาตรา 28 ในคณะหน่ึง ใหมคีณะกรรมการประจำคณะ ประกอบดวย
(1) คณบดเีปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตำแหนง ไดแก รองคณบดี หวัหนาภาควชิา และหวัหนาสวน

ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาภาควชิา ถามี
(3) กรรมการซึง่อธกิารบดแีตงตัง้จากคณาจารยประจำในคณะ จำนวนไมเกนิกึง่หนึง่

ของจำนวนกรรมการโดยตำแหนง และจะเปนคณาจารยประจำในภาควชิา
เดียวกันเกินหน่ึงคนไมได

ใหหวัหนาสำนกังานคณบดเีปนเลขานุการของคณะกรรมการประจำคณะ
ในกรณทีีไ่มมกีารแบงภาควิชาหรอืมแีตไมถงึสีภ่าควชิา ใหอธกิารบดแีตงต้ังคณาจารยประจำ

ในคณะเปนกรรมการเพิม่เตมิใหไดจำนวนท้ังหมดไมนอยกวาเจด็คนแตไมเกนิเกาคน
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คุณสมบตัขิองกรรมการซ่ึงอธกิารบดีแตงต้ัง ใหเปนไปตามขอบงัคับของมหาวิทยาลยั
กรรมการซ่ึงอธกิารบดแีตงต้ังมวีาระการดำรงตำแหนงสองป และอาจไดรบัการแตงต้ังใหม
อกีได
การประชมุของคณะกรรมการประจำคณะ ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั
มาตรา 29 คณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจและหนาท่ี ดงัน้ี

(1) วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกบันโยบายของมหาวทิยาลยั
(2) พจิารณาหลกัสตูรและรายละเอียดเก่ียวกับหลกัสตูร สำหรบัคณะเพือ่เสนอ

ตอสภามหาวทิยาลยั
(3) พจิารณาวางระเบียบและออกขอบงัคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวทิยาลยั

มอบหมายหรอืเพือ่เสนอตอสภามหาวทิยาลยั
(4) พจิารณาเสนอเกีย่วกบัการดำรงตำแหนงทางวชิาการของคณาจารยประจำ

ในคณะตอมหาวทิยาลยั
(5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(6) พจิารณางบประมาณของคณะ
(7) ใหคำปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี
(8) ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ ๆ  เก่ียวกับกจิการของคณะหรอืตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

มาตราที ่30 ในกรณีทีม่กีารแบงภาควิชาหรอืแบงสวนราชการท่ีเรียกชือ่อยางอืน่ท่ีมีฐานะ
เทยีบเทาภาควชิาในคณะ ใหมหีวัหนาภาควชิาหรอืหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาภาควชิา และจะใหมรีองหวัหนาภาควชิาหรอืรองหวัหนาสวนราชการทีเ่รยีก
ชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาภาควชิาคนหน่ึงหรอืหลายคนเพ่ือทำหนาทีแ่ละรบัผิดชอบตามท่ีหวัหนา
ภาควชิา หรอืหวัหนาสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาภาควชิามอบหมายกไ็ด

หวัหนาภาควิชา หรอืหวัหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาภาควิชา และ
รองหวัหนาภาควชิา หรอืรองหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาภาควชิานัน้
ใหอธกิารบดแีตงตัง้โดยคำแนะนำของคณบดจีากคณาจารยประจำของมหาวทิยาลยัซ่ึงไดทำการสอน
มาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอุดมศกึษาอืน่ท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรอง

หวัหนาภาควิชาหรอืหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาภาควชิามวีาระ
การดำรงตำแหนงสีป่ และอาจไดรบัแตงต้ังใหมอกีได แตจะดำรงตำแหนงเกนิสองวาระติดตอกนั
มิได และใหนำมาตรา 21 วรรคสาม มาใชบังคับกับการพนจากตำแหนงกอนวาระของหัวหนา
ภาควชิาหรอืหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาภาควชิาโดยอนโุลม

การรักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาหรอืหวัหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะ
เทยีบเทาภาควชิา ใหนำมาตรา 24 มาใชบงัคบัโดยอนโุลม
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เม่ือหวัหนาภาควิชาหรือหวัหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอืน่ ทีม่ฐีานะเทียบเทาภาควชิา
พนจากตำแหนง ใหรองหัวหนาภาควิชาหรือรองหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะ
เทยีบเทาภาควชิาพนจากตำแหนงดวย

มาตรา 31 ในสถาบนั สำนกั หรอืศนูยหนึง่ใหมผีอูำนวยการสถาบนั ผอูำนวยการสำนัก
หรอืผอูำนวยการศนูยเปนผบูงัคบับญัชาและรบัผดิชอบงานของสถาบนั สำนกั หรอืศนูยน้ันแลวแต
กรณแีละจะใหมรีองผอูำนวยการสถาบนั รองผอูำนวยการสำนกั หรอืรองผอูำนวยการศนูย ตามจำนวน
ทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนดเพือ่ทำหนาทีแ่ละรบัผิดชอบตามท่ีผอูำนวยการสถาบัน ผอูำนวยการสำนัก
หรอืผอูำนวยการศูนยมอบหมายก็ได

คุณสมบตั ิการแตงตัง้ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของผอูำนวยการ
สถาบนั ผอูำนวยการสำนกั หรอืผอูำนวยการศนูย รวมท้ังผดูำรงตำแหนงรองของตำแหนงดังกลาว
ตามวรรคหน่ึงและการรักษาราชการแทน ใหนำมาตรา 25 มาใชบงัคับโดยอนุโลม

มาตรา 32 ในสถาบนั สำนกั และศนูยแตละแหง ใหมคีณะกรรมการประจำสถาบนั สำนกั
หรอืศนูย แลวแตกรณ ีมอีำนาจและหนาทีบ่รหิารงานของสถาบนั  สำนกั หรอืศนูยน้ัน

การกำหนดองคประกอบ อำนาจและหนาที ่และการประชมุของคณะกรรมการประจำสถาบนั
สำนกั และศนูย ตลอดจนจำนวน คณุสมบัต ิหลกัเกณฑและวธิกีารไดมา วาระการดำรงตำแหนง
และการพนจากตำแหนงของกรรมการประจำสถาบนั สำนกั และศนูย และการจดัระบบบรหิารงาน
ในสถาบนั สำนกั และศนูยใหเปนไปตามขอบงัคับของมหาวิทยาลยั

มาตรา 33 ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัมีวิทยาลยัหรอืสวนราชการท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะ
เทยีบเทาคณะ ใหมผีอูำนวยการวทิยาลยัหรอืหวัหนาสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ ๆ  ทีม่ฐีานะเทยีบ
เทาคณะเปนผบูงัคับบญัชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลยัหรอืสวนราชการท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะ
เทยีบเทาคณะแลวแตกรณแีละจะใหมีรองผอูำนวยการวิทยาลัยหรือรองหัวหนาสวนราชการท่ีเรยีกช่ือ
อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะ ตามจำนวนท่ีสภามหาวทิยาลยักำหนดเพือ่ทำหนาทีแ่ละรบัผดิชอบ
ตามทีผ่อูำนวยการวทิยาลยัหรอืหวัหนาสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะ แลวแต
กรณมีอบหมายก็ได

คุณสมบตั ิการแตงตัง้ วาระการดำรงตำแหนง และการพนจากตำแหนงของผอูำนวยการ
วิทยาลยัและหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะ รวมท้ังผดูำรงตำแหนง
รองของตำแหนงดงักลาวตามวรรคหน่ึง และการรกัษาราชการแทนใหนำมาตรา 25 มาใชบงัคบั
โดยอนโุลม

มาตรา 34 ในวิทยาลยัและสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะแตละแหง
ใหมคีณะกรรมการประจำวิทยาลยัหรือคณะกรรมการประจำสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะ
เทยีบเทาคณะ แลวแตกรณ ีมอีำนาจและหนาทีบ่ริหารงานของวทิยาลยัหรอืสวนราชการทีเ่รยีกชือ่
อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะนัน้
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การกำหนดองคประกอบ อำนาจและหนาที ่และการประชมุของคณะกรรมการประจำวทิยาลัย
และสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตลอดจนจำนวน คุณสมบัติหลักเกณฑ
และวิธีไดมา วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของกรรมการประจำวิทยาลัยและ
สวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะ และการจดัระบบบรหิารงานในวทิยาลยัและ
สวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

ในกรณทีีม่กีารแบงภาควชิาหรอืสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาภาควชิา
ในวทิยาลยั  ใหนำมาตรา 30 มาใชบงัคบัโดยอนโุลม

มาตรา 35 ผดูำรงตำแหนงอธกิารบด ีคณบด ีผอูำนวยการ หวัหนาภาควชิา และหวัหนา
สวนราชการท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะหรอืภาควชิา รวมท้ังผดูำรงตำแหนงรองและ
ผชูวยของตำแหนงดังกลาว จะดำรงตำแหนงดังกลาวเกินกวาหนึง่ตำแหนงในขณะเดียวกันมิได

ผดูำรงตำแหนงตามวรรคหนึง่อยหูนึง่ตำแหนงแลว จะรกัษาราชการแทนตำแหนงอืน่อกีหนึง่
ตำแหนงกไ็ด แตตองไมเกนิหกเดอืน

มาตรา 36 ใหมกีารสรรหาบคุคลเพือ่แตงตัง้เปนนายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภา
มหาวทิยาลยั ผทูรงคุณวฒุ ิอธกิารบดี คณบดี ผอูำนวยการ หวัหนาภาควชิา หวัหนาสวนราชการ
ทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะหรอืภาควชิา และกรรมการประจำคณะซึง่อธกิารบดแีตงตัง้
จากคณาจารยประจำในคณะนัน้ ทัง้นี ้ตามวธิกีารทีก่ำหนดโดยขอบงัคับของมหาวทิยาลยั

มาตรา 37 เพือ่ประโยชนในการบริหารราชการในบณัฑติวิทยาลยั คณะ สถาบนั สำนกั ศนูย
วิทยาลยั และภาควชิา หรอืสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะหรอืภาควิชา อำนาจ
ในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิการปฏบิตัริาชการหรือการดำเนินการอ่ืนใดท่ีอธกิารบดีจะพงึปฏิบติั
หรอืดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง หรือมติคณะรฐัมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย
ระเบียบ ขอบงัคับ คำสัง่ หรอืมติคณะรฐัมนตรีในเร่ืองน้ันมิไดกำหนดเร่ืองการมอบอำนาจไวเปน
อยางอืน่ หรอืมไิดหามเรือ่งการมอบอำนาจไว อธกิารบดีจะมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสอืใหผดูำรง
ตำแหนงคณบดี ผอูำนวยการ และหวัหนาภาควชิา หรอืหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะ
เทยีบเทาคณะหรอืภาควิชา ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการน้ันก็ได

ใหผปูฏบิตัริาชการแทนตามวรรคหน่ึง มอีำนาจและหนาทีต่ามท่ีอธกิารบดกีำหนด
มาตรา 38 ใหผปูฏบิตัริาชการแทนหรือผรูกัษาราชการแทนตามมาตรา 20 มาตรา 24

มาตรา 25 มาตรา 30 มาตรา 31 และมาตรา 33 มอีำนาจและหนาทีเ่ชนเดียวกับผซูึง่ตนแทน
ในกรณทีีก่ฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ คำสัง่ หรอืมติคณะรฐัมนตรีแตงตัง้ใหผดูำรงตำแหนง

ใดเปนกรรมการหรือใหมอีำนาจและหนาทีอ่ยางใด ใหผปูฏบิตัริาชการแทนหรือผรูกัษาราชการแทน
ทำหนาที่กรรมการหรือมีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดำรงตำแหนงนั้นในระหวางที่ปฏิบัติ
ราชการแทนหรอืรกัษาราชการแทนดวย แลวแตกรณี
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หมวด 3
ตำแหนงทางวิชาการ

มาตรา 39 คณาจารยประจำของมหาวทิยาลยัมีตำแหนงทางวิชาการ ดงัน้ี
(1) ศาสตราจารย
(2) รองศาสตราจารย
(3) ผชูวยศาสตราจารย
(4) อาจารย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยประจำตามวรรคหน่ึง
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั

มาตรา 40 ศาสตราจารยพเิศษน้ันจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังโดยคำแนะนำ
ของสภามหาวทิยาลยัจากผซูึง่มไิดเปนคณาจารยประจำของมหาวทิยาลยั

คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลยั

มาตรา 41 สภามหาวทิยาลยัอาจแตงตัง้ผซูึง่มคุีณสมบตัเิหมาะสมและมไิดเปนคณาจารย
ประจำของมหาวทิยาลยัเปนรองศาสตราจารยพเิศษ และผชูวยศาสตราจารยพเิศษไดโดยคำแนะนำ
ของอธกิารบดี

อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปนคณาจารยประจำของ
มหาวทิยาลยัเปนอาจารยพเิศษไดโดยคำแนะนำของคณบด ีผอูำนวยการหรอืหวัหนาสวนราชการ
ทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะ แลวแตกรณี

คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑในการแตงตัง้รองศาสตราจารยพเิศษ ผชูวยศาสตราจารยพเิศษ
และอาจารยพเิศษตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเปนไปตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาตรา 42 ศาสตราจารยซึง่มคีวามรคูวามสามารถและความชำนาญเปนพเิศษ และพนจาก
ตำแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณใน
สาขาวิชาทีศ่าสตราจารยผน้ัูนมีความเช่ียวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศได

คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวทิยาลยั

มาตรา 43 ใหผูเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพเิศษ ผชูวยศาสตราจารย และผชูวยศาสตราจารยพเิศษ มสีทิธิ
ใชชือ่ศาสตราจารย ศาสตราจารยพเิศษ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พเิศษ ผชูวยศาสตราจารย หรือผชูวยศาสตราจารยพเิศษ แลวแตกรณเีปนคำนำหนานามเพือ่แสดง
วิทยฐานะไดตลอดไป
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การใชคำนำหนานามตามความในวรรคหนึง่ ใหใชอกัษรยอดงันี้
ศาสตราจารย ใชอกัษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพเิศษ ใชอกัษรยอ ศ. (พเิศษ)
ศาสตราจารยเกยีรติคุณ ใชอกัษรยอ ศ. (เกยีรติคุณ)
รองศาสตราจารย ใชอกัษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพเิศษ ใชอกัษรยอ รศ. (พเิศษ)
ผชูวยศาสตราจารย ใชอกัษรยอ ผศ.
ผชูวยศาสตราจารยพเิศษ ใชอกัษรยอ ผศ. (พเิศษ)

หมวด 4
ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ

มาตรา 44 ปริญญามีสามชัน้คือ
ปริญญาเอก เรยีกวา ดษุฎีบณัฑติ ใชอกัษรยอ ด.
ปริญญาโท เรยีกวา มหาบณัฑติ ใชอกัษณยอ ม.
ปริญญาตรี เรยีกวา บณัฑติ ใชอกัษรยอ บ.

มาตรา 45 มหาวิทยาลัยมีอำนาจใหปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกำหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด และจะใชอกัษรยอสำหรบัสาขาวิชาน้ันอยางไร ใหตราเปน
พระราชกฤษฎกีา

มาตรา 46 สภามหาวทิยาลยัอาจออกขอบังคับใหผสูำเรจ็การศกึษาชัน้ปริญญาตรีไดรบั
ปริญญาตรีเกยีรตินิยมอนัดับหนึง่ หรอืปริญญาตรีเกยีรตินิยมอนัดับสองได

มาตรา 47 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกำหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนปุรญิญา และประกาศนยีบัตร สำหรบัสาขาวชิาใดได ดงันี้

(1) ประกาศนยีบตัรบณัฑติ ออกใหแกผสูำเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาใดสาขาวชิา
หนึง่ภายหลงัท่ีไดรบัปริญญาแลว

(2) อนปุริญญา ออกใหแกผสูำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรในสาขาวิชาใดสาขาวชิา
หนึง่กอนถึงข้ันไดรบัปริญญาตรี

(3) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผสูำเร็จการศกึษาเฉพาะวิชา
มาตรา 48 มหาวทิยาลยัมอีำนาจใหปรญิญากติติมศกัดิแ์กบคุคลซึง่สภามหาวทิยาเหน็วา

ทรงคณุวฒุสิมควรแกปรญิญานัน้ ๆ แตจะใหปรญิญาดังกลาวแกคณาจารยประจำผดูำรงตำแหนง
ตาง ๆ ในมหาวทิยาลยั หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัในขณะทีด่ำรงตำแหนงนัน้มิได
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ชัน้ สาขาของปรญิญากติติมศกัดิ ์และหลกัเกณฑการใหปริญญากิตติมศกัด์ิ ใหเปนไปตาม
ขอบงัคับของมหาวิทยาลยั

มาตรา 49 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหมคีรุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย
แสดงวทิยฐานะของผไูดรบัปรญิญา ประกาศนยีบตัรบัณฑติ อนุปรญิญา และประกาศนยีบัตร และ
อาจกำหนดใหมคีรุยประจำตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจำตำแหนงผบูริหาร และ
ครุยประจำตำแหนงคณาจารยของมหาวทิยาลยัได

การกำหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครยุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจำตำแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎกีา

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลยั

มาตรา 50 สภามหาวทิยาลยัอาจออกขอบงัคบัใหมเีครือ่งแบบ เครือ่งหมาย และเครือ่ง
แตงกายนกัศกึษาได โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา

หมวด 5
บทกำหนดโทษ

มาตรา 51 ผใูดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหนง เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย
หรอืเคร่ืองแตงกายนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั โดยไมมสีทิธทิีจ่ะใช หรอืแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมี
ตำแหนง ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย
โดยท่ีตนไมม ีถาไดกระทำเพือ่ใหบคุคลอ่ืนเช่ือวาตนมีสทิธจิะใชหรอืมตีำแหนงหรอืมวิีทยฐานะเชน
น้ัน ตองระวางโทษจำคุกไมเกนิหกเดอืน หรอืปรับไมเกนิหาหมืน่บาท หรอืท้ังจำทัง้ปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา 52 ใหผดูำรงตำแหนงนายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัอยใูน
วันท่ีพระราชบัญญัตน้ีิประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏบิตัหินาทีน่ายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา
มหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผทูรงคุณวฒุ ิและมกีารเลอืกและเลือกตัง้กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัตามพระราชบัญญัตน้ีิ ทัง้น้ี ตองไมเกนิหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบญัญัติ
น้ีใชบังคับ
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ในระหวางทีย่งัไมมขีอบังคบัเกีย่วกับการประชมุของสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 17 ใหนำ
บทบญัญัตแิหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521  วาดวยเร่ืองนีม้าใชบงัคบัไปพลางกอน

มาตรา 53 ใหผดูำรงตำแหนงอธกิารบด ีคณบด ีผอูำนวยการสถาบนั ผอูำนวยการสำนกั
ผอูำนวยศนูย หวัหนาภาควชิา และหวัหนาสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะหรอื
ภาควิชาของมหาวิทยาลัยอยใูนวันท่ีพระราชบัญญัตน้ีิประกาศในราชกจิจานุเบกษา คงดำรงตำแหนง
ตอไปจนครบวาระ

ใหผูดำรงตำแหนงรองหรือผูชวยของผูดำรงตำแหนงตามวรรคหน่ึง อยูในวันท่ีพระราช
บญัญัตน้ีิประกาศในราชกจิจานเุบกษา คงดำรงตำแหนงตอไปจนกวาผดูำรงตำแหนงตามวรรคหนึง่
จะพนจากตำแหนง

มาตรา 54 การนบัวาระการดำรงตำแหนงของอธกิารบด ีคณบดี ผอูำนวยการ หวัหนา
ภาควชิา และหวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะหรอืภาควิชาใหนับวาระการ
ดำรงตำแหนงตามพระราชบญัญัตนิีเ้ปนวาระแรก

มาตรา 55 ใหผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจำ
บณัฑติวิทยาลยั คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการประจำสถาบนั คณะกรรมการประจำสำนกั
และคณะกรรมการประจำศนูยอยใูนวันท่ีพระราชบญัญัตน้ีิประกาศในราชกจิจานเุบกษา ปฏบิตัหินา
ทีต่อไปจนกวาจะไดมคีณะกรรมการประจำบัณฑติวิทยาลยั คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการ
ประจำสถาบัน คณะกรรมการประจำสำนัก และคณะกรรมการประจำศูนยตามพระราชบัญญัติน้ี
ซึง่ตองไมเกนิหน่ึงรอยแปดสบิวันนับแตวันท่ีพระราชบญัญัตน้ีิใชบงัคบั

มาตรา 56 ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพเิศษ  ผชูวยศาสตราจารย ผชูวยศาสตราจารยพเิศษ และอาจารย
ประจำของมหาวิทยาลัยอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปน
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพเิศษ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจำของมหาวิทยาลัยตอไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี

ใหผซูึง่เปนอาจารยพเิศษของมหาวิทยาลัยอยใูนวันท่ีพระราชบญัญัตน้ีิ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนอาจารยพเิศษของมหาวทิยาลยัตอไปตามพระราชบญัญัตน้ีิจนครบกำหนดเวลาทีไ่ดรบั
แตงตัง้

มาตรา 57 ใหผูไดรับประกาศนียบัตรช้ันสูงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2521 เปนผไูดรบัประกาศนยีบตัรบัณฑติตามพระราชบญัญัตน้ีิ

มาตรา 58 ในระหวางทีย่งัไมมพีระราชกฤษฎกีาร ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั ระเบยีบและ
ขอบงัคับเพือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบัญญัตน้ีิใหนำพระราชกฤษฎกีา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
ระเบยีบ และขอบงัคับ ซึง่ออกตามพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 ทีใ่ชอยใูน
วันท่ีพระราชบญัญัตน้ีิประกาศในราชกจิจานุเบกษา มาใชบงัคับโดยอนุโลม
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ผรูบัสนองพระบรมราชโองการ
ชวน  หลกีภยั
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
ซึง่จดัต้ังข้ึนตามพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 มขีอบเขตในการใหการศกึษา
และอำนาจหนาทีอ่ยางจำกดั ไมสอดคลองกบัการดำเนนิงานของมหาวิทยาลยัในฐานะการศกึษาและ
อำนาจหนาทีอ่ยางจำกดั ไมสอดคลองกบัการดำเนินงานของมหาวิทยาลยัในฐานะท่ีเปนแหลงกลาง
ของสถาบนัอุดมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีไ่ดเพิม่ขยายข้ึนเปนอนัมาก ทัง้ในการผลติบณัฑติ
สาขาวิชาตาง ๆ การคนควา วิจัย และการบริการตอสงัคม ตลอดจนความคลองตัวในการปฏิบติังาน
ตามภารกจิอืน่ ๆ   และตามความตองการในการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอยางยิง่ในภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนือ สมควรปรับปรุงโครงสรางอำนาจหนาที ่และระบบบรหิารงานของมหาวทิยาลยัขอนแกน
เสยีใหม เพือ่ใหสามารถรองรับการขยายงานและการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลยัและมคีวามคลอง
ตวัในการดำเนนิงานในดานวิชาการและการบรหิารตลอดจนสอดคลองกบัสภาวการณปจจุบนัและ
แนวโนมอนาคต จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตน้ีิ
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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจำตำแหนงของมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๔

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร.
ใหไว  ณ  วันท่ี ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

เปนปที ่๕๖ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ

ใหประกาศวา
โดยทีเ่ปนการสมควรกำหนดปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอสำหรบัสาขาวชิา ครุยวิทยฐานะ

เข็มวิทยฐานะ และครยุประจำตำแหนงของมหาวิทยาลยัขอนแกน
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย กบัมาตรา

๔๕ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ดงัตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรยีกวา "พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อกัษรยอสำหรบัสาขาวชิา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจำตำแหนงของมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๔"

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป เวนแตบทบัญญัตมิาตรา ๔ และมาตรา ๖ ใหใชบงัคับต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม
๒๕๔๕ เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหกำหนดปรญิญาในสาขาวชิา และอกัษรยอสำหรบัสาขาวชิาของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ดงัน้ี
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(๑) สาขาวิชาการจัดการการพฒันาชนบท มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”และ

“การจดัการการพฒันาชนบทดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “จ.พช.ด.”
(ข)  โท เรียกวา “การจัดการการพฒันาชนบทมหาบัณฑติ” ใชอกัษรยอ  “จ.พช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “การจดัการการพฒันาชนบทบัณฑติ” ใชอกัษรยอ  “จ.พช.บ.”

(๒) สาขาวิชาเกษตรศาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ “เกษตรศาสตร

ดษุฎีบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ  “กษ.ด.”
(ข) โท  เรียกวา “เกษตรศาสตรมหาบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “กษ.ม.”
(ค) ตรี  เรียกวา “เกษตรศาสตรบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “กษ.บ.”

(๓) สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร มปีริญญาสองช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.” และ

“ทนัตแพทยศาสตรดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ท.ด.”
(ข) ตรี  เรยีกวา “ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ท.บ.”

(๔) สาขาวชิาเทคโนโลยี มปีริญญาหน่ึงชัน้ คือ ตรี  เรยีกวา “เทคโนโลยีบณัฑติ”
ใชอกัษรยอ “ทล.บ.”

(๕) สาขาวชิาพยาบาลศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก  เรียกวา “ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ “พยาบาลศาสตร

ดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พย.ด.”
(ข) โท เรียกวา “พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พย.ม.”
(ค) ตรี  เรียกวา “พยาบาลศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พย.บ.”

(๖) สาขาวชิาแพทยศาสตร มปีริญญาสองชัน้ คือ
(ก)  เอก เรยีกวา “ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ “แพทยศาสตร

ดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พ.ด.”
(ข) ตรี เรยีกวา “แพทยศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พ.บ.”

(๗) สาขาวิชาเภสชัศาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรยีกวา “ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ “เภสชัศาสตร

ดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ภ.ด.”
(ข) โท  เรียกวา “เภสชัศาสตรมหาบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “ภ.ม.”
(ค) ตรี  เรียกวา “เภสชัศาสตรบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “ภ.บ.”

(๘) สาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรียกวา “ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ “ศลิปศาสตร

ดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศศ.ด.”
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(ข) โท  เรียกวา “ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี  เรียกวา “ศลิปศาสตรบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “ศศ.บ.”

(๙) สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ มปีริญญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก  เรยีกวา  “ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ “บรหิารธรุกจิ

ดษุฎบีณัฑติ”  ใชอกัษรยอ  “บธ.ด.”
(ข) โท  เรยีกวา “บริหารธรุกจิมหาบัณฑติ”  ใชอกัษรยอ  “บธ.ม.”
(ค) ตรี  เรียกวา “บรหิารธรุกจิบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ  “บธ.บ.”

(๑๐) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก)  เอก เรียกวา “ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ "เศรษฐศาสตร

ดษุฎีบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ  “ศ.ด.”
(ข) โท เรยีกวา “เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑติ”  ใชอกัษรยอ  “ศ.บ.”

(๑๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตรพืน้ฐานและสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต มปีริญญา
สามชัน้ คือ

(ก) เอก  เรยีกวา “ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”  และ “วิทยาศาสตร
ดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ  “วท.ด.”

(ข) โท  เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตร ี เรียกวา “วิทยาศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “วท.บ.”

(๑๒) สาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรยีกวา “ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ “วิศวกรรมศาสตร

ดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “วศ.ด.”
(ข) โท  เรยีกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ  “วศ.ม.”
(ค) ตรี  เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “วศ.บ.”

(๑๓) สาขาวชิาศลิปกรรมศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรยีกวา “ปรชัญาดุษฎีบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ “ศลิปกรรมศาสตร

ดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศป.ด.”
(ข) โท  เรียกวา “ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ” ใชอกัษรยอ  “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรยีกวา “ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศป.บ.”

(๑๔) สาขาวชิาศกึษาศาสตร มปีริญญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรยีกวา “ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ “ศกึษาศาสตร

ดษุฎบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศษ.ด.”
(ข) โท  เรยีกวา “ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ  “ศษ.ม.”
(ค) ตรี  เรยีกวา “ศกึษาศาสตรบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ  “ศษ.บ.”
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(๑๕) สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.” และ

“สถาปตยกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติ”  ใชอกัษรยอ  “สถ.ด.”
(ข) โท  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “สถ.ม.”
(ค) ตรี  เรยีกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “สถ.บ.”

(๑๖) สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.” และ

“สตัวแพทยศาสตรดษุฎีบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ  “สพ.ด.”
(ข) โท  เรยีกวา “สตัวแพทยศาสตรมหาบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ “สพ.ม.”
(ค) ตร ี เรยีกวา  “สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ  “สพ.บ.”

(๑๗) สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.” และ  “สาธารณ

สขุศาสตรดุษฎีบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ “ส.ด.”
(ข) โท  เรียกวา “สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ”  ใชอกัษรยอ “ส.ม.”
(ค) ตรี  เรียกวา “สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ”  ใชอกัษรยอ “ส.บ.”

ทัง้น้ีใหระบชุือ่สาขาวชิาหรอืวิชาเอกในวงเลบ็ตอทายปรญิญาดวยถามี
มาตรา  ๔  ครุยวิทยฐานะของมหาวทิยาลยัขอนแกน  มสีามชัน้ คือ
(๑)  ครุยดุษฎบีณัฑติ ทำดวยผาโปรงสขีาว มสีำรดรอบขอบและทีต่นแขนกับปลายแขน

พื้นสำรดทำดวยสักหลาดสีขาว ขนาดกวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง ขนาด ๑ เซนติเมตร
ทบับนริมท้ังสองขาง เวนระยะ ๕ มลิลเิมตร มแีถบสกัหลาดส ี  ตามสปีระจำมหาวทิยาลยั ขนาด
๕ มลิลเิมตร ทัง้สองขาง เวนระยะอกี ๕ มลิลเิมตร มแีถบทอง ขนาด ๑ เซนติเมตร ทัง้สองขาง
ตอนกลางมีแถบสกัหลาดสแีดงชาดติดทับดวยสักหลาดส ี ตามสปีระจำสาขาวิชา ขนาด ๑ เซนติเมตร
และมีตรามหาวิทยาลัยทำดวยโลหะสีเงิน ขนาดสูง ๔ เซนติเมตร ติดตามทางดิ่ง กลางสำรด
บนสักหลาดตอนหนาอกทัง้สองขาง

(๒) ครุยมหาบัณฑติ เชนเดียวกับครุยดุษฎีบณัฑติ แตพืน้สำรดตอนกลางทำดวยแถบ
สกัหลาดสดีำ

(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แตพื้นสำรดตอนกลางทำดวยแถบ
สกัหลาดสตีามสีประจำสาขาวชิา ขนาด ๓ มลิลเิมตรแทน

มาตรา ๕ ครุยประจำตำแหนงและเครือ่งหมายประกอบครยุประจำตำแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณาจารย
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน มลีกัษณะดงัน้ี
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เปนครุยพืน้ผาโปรงสขีาว มสีำรดรอบขอบและท่ีตนแขนกับปลายแขน พืน้สำรดทำดวย
สกัหลาดสขีาว ขนาดกวาง ๑๒ เซนตเิมตร มแีถบทอง ขนาด ๑ เซนตเิมตร ทบับนริมทัง้สองขาง
เวนระยะ ๕ มลิลเิมตร มแีถบสกัหลาดส ีตามสปีระจำมหาวทิยาลยั ขนาด ๑ เซนติเมตร ทัง้สองขาง
เวนระยะอกี ๕ มลิลเิมตร มแีถบทอง ขนาด ๑ เซนตเิมตร และแถบสกัหลาดสแีดงชาด ขนาด
๕ มลิลเิมตร ทัง้สองขาง ตอนกลางมแีถบสกัหลาดส ี ตามสปีระจำมหาวทิยาลยั ขนาด ๓ เซนติเมตร
และมีตรามหาวิทยาลัยทำดวยโลหะสีทอง ขนาดสูง ๔ เซนติเมตร ติดตามทางด่ิง กลางสำรด
บนสักหลาดตอนหนาอกทัง้สองขาง

ครุยประจำตำแหนงของนายกสภามหาวทิยาลยัและอปุนายกสภามหาวทิยาลยัใหมสีรอย
ทำดวยโลหะสทีองพรอมดวยเคร่ืองหมายของมหาวทิยาลยัตามแบบท่ีสภามหาวทิยาลยักำหนดระหวาง
ตรามหาวทิยาลยัขอนแกนท้ังสองขางยดึตดิกบัครุยประมาณรองหวัไหลดวย

สำหรบัครุยประจำตำแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยใหตรามหาวิทยาลัยทำดวยโลหะ
สเีงนิ

มาตรา ๖ ใหสดีนิแดงเปนสปีระจำมหาวทิยาลยัและสปีระจำสาขาวชิา
มาตรา ๗ เข็มวิทยฐานะของมหาวทิยาลยัขอนแกน มลีกัษณะเปนรูปตราของมหาวทิยาลยั

ดนุนูน ตัง้อยบูนแถบชือ่สาขาวชิา ขนาดสงู ๔.๕ เซนตเิมตร ทำดวยโลหะสเีงนิ ดานหลงัจารกึรนุ
เลขทะเบียน ชือ่ นามสกุล อกัษรยอปริญญา และปการศกึษาท่ีไดรบัปริญญา

มาตรา ๘ ใหมหาวทิยาลยัขอนแกนจัดทำครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจำ
ตำแหนงตามพระราชกฤษฎกีานีไ้วเปนตัวอยาง

มาตรา ๙ ใหรฐัมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลยัรักษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้

ผรูบัสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทกัษิณ  ชนิวัตร
          นายกรฐัมนตรี

หมายเหต ุ  :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชกฤษฎกีาฉบบัน้ี  คือ เนือ่งจากไดมกีารประกาศ
ใชบงัคับพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๔๕ วรรคสอง กบัมาตรา
๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตดิงักลาวบัญญัตวิา การกำหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด
และจะใชอกัษรยอสำหรบัสาขาวชิาน้ันอยางไร และการกำหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครยุประจำตำแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎกีา จึงจำเปน
ตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี
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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภมิูพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วนัที ่๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เปนปที ่๖๖ ในรชักาลปจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิม่เติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ
สำหรบัสาขาวชิา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจำตำแหนงของมหาวทิยาลยัขอนแกน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๕
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ดงัตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อกัษร
ยอสำหรบัสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจำตำแหนงของมหาวิทยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎกีานีใ้หใชบงัคับตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อกัษรยอสำหรบัสาขาวชิา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจำตำแหนงของมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่แกไขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎกีาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรยอ

*******************
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สำหรบัสาขาวชิา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยุประจำตำแหนงของมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน

“มาตรา ๓ ใหกำหนดปรญิญาในสาขาวชิา และอกัษรยอสำหรบัสาขาวชิาของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ดงัตอไปน้ี

(๑) สาขาวิชาการจัดการการพฒันาชนบท มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “การจดัการการพฒันาชนบทดษุฎบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ

“จ.พช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรยีกวา “การจดัการการพฒันาชนบทมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ

“จ.พช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “การจัดการการพัฒนาชนบทบัณฑิต” ใชอักษรยอ

“จ.พช.บ.”
(๒) สาขาวิชาการบัญชี มปีริญญาสามช้ัน คือ

(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ”ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”

(ข) โท เรียกวา “บญัชีมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บญัชีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “บช.บ.”

(๓) สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มปีริญญาสองช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ

“ผ.ด.” และ “ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ

“ผ.ม.”
(๔) สาขาวิชาเกษตรศาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ

(ก) เอก เรียกวา “เกษตรศาสตรดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “กษ.ด.”
และ “ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”

(ข) โท เรยีกวา “เกษตรศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “กษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เกษตรศาสตรบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “กษ.บ.”

(๕) สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร มปีริญญาสองช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “ทนัตแพทยศาสตรดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ท.ด.”

และ “ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) ตรี เรียกวา “ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “ท.บ.”

(๖) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหน่ึงช้ัน คือ ตรี เรียกวา “เทคโนโลยี
บณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ทล.บ.”
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(๗) สาขาวิชานติศิาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิตศิาสตรดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “น.ด.” และ

“ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรยีกวา “นิตศิาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิตศิาสตรบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “น.บ.”

(๘) สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ มปีริญญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรยีกวา “บรหิารธรุกจิดุษฎบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ “บธ.ด.” และ

“ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตร ีเรียกวา “บรหิารธรุกจิบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “บธ.บ.”

(๙) สาขาวชิาพยาบาลศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรยีกวา “พยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พย.ด.”

และ “ปรัชญา ดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พย.ม.”
(ค) ตร ีเรยีกวา “พยาบาลศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พย.บ.”

(๑๐) สาขาวชิาแพทยศาสตร มปีริญญาสองชัน้ คือ
(ก) เอก เรียกวา “แพทยศาสตรดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พ.ด.” และ

“ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) ตรี เรยีกวา “แพทยศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “พ.บ.”

(๑๑) สาขาวิชาเภสชัศาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “เภสชัศาสตรดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ภ.ด.” และ

“ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ภ.ม.”
(ค) ตร ีเรยีกวา “เภสชัศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ภ.บ.”

(๑๒)สาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรยีกวา “ศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศศ.ด.” และ

“ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรยีกวา “ศลิปศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศศ.บ.”

(๑๓)สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ

“รป.ด.” และ “ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวา “รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “รป.บ.”

(๑๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
มปีรญิญาสามชัน้ คือ

(ก) เอก เรยีกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “วท.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”

(ข) โท เรยีกวา “วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “วท.บ.”

(๑๕) สาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “วศ.ด.”

และ “ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรยีกวา “วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “วศ.บ.”

(๑๖) สาขาวชิาศลิปกรรมศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรยีกวา “ศลิปกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศป.ด.”

และ “ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรยีกวา “ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศป.บ.”

(๑๗)สาขาวชิาศกึษาศาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรยีกวา “ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศษ.ด.”

และ “ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรยีกวา “ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศกึษาศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศษ.บ.”

(๑๘) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร มปีรญิญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศ.ด.” และ

“ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรยีกวา “เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ศ.บ.”

(๑๙)สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ
(ก) เอก เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ

“สถ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ

“สถ.ม.”
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(ค) ตรี เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ” ใชอกัษรยอ “สถ.บ.”
(๒๐)สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร มปีริญญาสามช้ัน คือ

(ก) เอก เรยีกวา “สตัวแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ “สพ.ด.”
และ “ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”

(ข) โท เรียกวา “สตัวแพทยศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “สพ.ม.”
(ค) ตรี เรยีกวา “สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “สพ.บ.”

(๒๑)สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร มปีริญญาสามชัน้ คือ
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสขุศาสตรดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ส.ด.”

และ “ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ” ใชอกัษรยอ “ส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.บ.”

ทัง้นี ้หากมสีาขาหรอืวชิาเอกใหระบชุือ่สาขาหรอืวชิาเอกนัน้ไวในวงเลบ็ตอทายปรญิญาดวย”

ผรูบัสนองพระบรมราชโองการ
อภสิทิธิ ์เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใชพระราชกฤษฎกีาฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากมหาวทิยาลยัขอนแกน
ไดเปดสอนสาขาวิชาการบญัชีเพิม่ข้ึน สมควรแกไขเพิม่เติมการกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรยอ
สำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสำหรับ
สาขาวชิาของสาขาวชิาดงักลาว จึงจำเปนตองตราพระราชกฤษฎกีานี้
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ประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแกน
(ฉบบัท่ี 3/2551)

เรือ่ง กรอบคณุลกัษณะบณัฑติและนโยบายหลกัดานการผลติบัณฑติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************

เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
เพือ่ทีจ่ะใหบณัฑติของมหาวทิยาลยัมีคุณลกัษณะโดดเดน มเีอกลกัษณเฉพาะ และสอดคลองกบั
ความตองการของตลาดงาน ผใูชบณัฑติ และสงัคมท้ังในระดบัประเทศและระดบัสากล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกบัมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกนในคราวประชมุคร้ังที ่4/2551 เมือ่วันท่ี 2
เมษายน 2551 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงกำหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลัก
ดานการผลติบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน ตามรายละเอยีดแนบทายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.  2551

(ลงชือ่)   พลตำรวจเอกเภา  สารสนิ
                                                                 (เภา   สารสนิ)
                                                        นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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กรอบคุณลักษณะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

(KKU’s Graduate Qualifications Framework)

กรอบคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 3 คุณลักษณะดังนี้
1. คุณลักษณะเดน หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเดนเปนเอกลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน สะทอนคานิยมหลักที่ตองการสรางสรรคและสื่อสารทั้งภายในองคกร และ

ตอสังคมและผูใชบัณฑิต
2. คุณลกัษณะท่ัวไป หมายถงึ คุณลกัษณะของบณัฑติในแตละระดบัการศกึษา ทีเ่ปนภาพรวม
ของมหาวิทยาลยั ซึง่ตองดำเนนิการใหเกิดการพฒันาอยางท่ัวถึงในทุกหลกัสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน และกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเปนจุดเนนของสาขาวิชาการหรือ
สาขาวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งตองดำเนินการใหเกิดการพัฒนาในแตละหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตรน้ัน

1) คุณลักษณะเดน
คุณลักษณะเดนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกนคือ

“พรอมทำงาน (Ready to Work)”
โดยมีองคประกอบคุณลักษณะยอย 3 ดานดังน้ี

 มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พรอมตอการเปลี่ยนแปลง

เรียนรูตลอดชีวิต
2) คุณลักษณะท่ัวไป

คุณลกัษณะทัว่ไปของบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดใหสอดคลองกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาของไทย (National Qualifications Framework for Higher Education of Thailand -
NQF) รวมท้ังขอมูลจากการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและ
สงัคมโลก แบงเปน 3 ดานและตามระดับหลกัสตูร ดงัน้ี

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

คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

1. ดานวิชาการ
    บณัฑติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน
ตองมีองคความรใูน
สาขาวิชาการและ
ประสบการณการเรยีนรู
และการปฏิบตังิานท่ี
จะสามารถนำไปใชในการ
ประกอบอาชพี รวมท้ังการ
ศกึษาเรยีนรแูละการใช
ความรแูละประสบการณ
เพือ่การพฒันาวชิาการใน
สาขาของตนได NQF-
ความร ูและทกัษะเชาวน
ปญญา)

1.1 มคีวามรแูละประสบ
การณการเรียนรใูน
สาขาวชิาทีศ่กึษา
สามารถปฏบิตังิาน
ในสาขาวิชาชพีใน
สถานการตาง ๆ ได

1.2 มคีวามสามารถในการ
คิด วิเคราะห และ
รเิริม่สรางสรรค โดย
ใชความรแูละ
ประสบการณของ
ตนในการแกไข
ปญหาการทำงานได

1.1 มคีวามรลูกึในวชิาการ
ทีศ่กึษา และสามารถ
ประยกุตในการ
ประกอบวิชาชพีชัน้สงู
หรอืการวิจัยเพือ่แก
ปญหาหรอืสรางองค
ความรใูหม

1.2 มคีวามสามารถในการ
คิด วิเคราะห และรเิริม่
สรางสรรค โดยใชความ
รแูละประสบการณของ
ตนในการแกไขขอโต
แยงหรอืปญหาทีย่งุยาก
ซบัซอนในทางวชิาการ
หรอืวิชาชพีได

1.1 มีความรูลึกในวิชาการ
ทีศ่กึษาและศาสตรใน
สาขาที่มีความเก่ียวของ
สมัพนัธกนั สามารถ
ทำการวิจัยเพือ่แกปญหา
ที่ซับซอนหรือสรางองค
ความรใูหม และทำการ
ถายทอดเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาในสาขาวิชาการ
หรอืวิชาชพีนัน้ ๆ ได

1.2 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห สงัเคราะห
และเปนผนูำในการรเิร่ิม
สรางสรรค โดยใชความรู
และประสบการณของ
ตนในการแกไขขอโต
แยงหรือปญหาที่ยุงยาก
ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได
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คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

2. ดานวชิางาน
   บณัฑติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตองมีทักษะและ
ประสบการณที่จำเปนตอ
การปฏิบัติงานในสภาวะ
แวดลอมการทำงานสมัย
ใหม ที่มีการเปลี่ยน
แปลงตลอดเวลา (NQF-
ทักษะการวิเคราะหและ
การส่ือสารทักษะเชาวน
ปญญา

2.1 มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสารในชีวิต
ประจำวันการศึกษา
เรยีนรใูนสาขาวิชาการ
ที่ตนศึกษาและการ
ปฏิบตังิานในวิชาชพีได

2.2 มีความสามารถใน
การใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหรือ
คณิตศาสตรหรือ
กระบวนการวิจัยใน
การคิด วิเคราะห
หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจำวันและ
ในการปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพได

2.3 มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในการสื่อ
สารและการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
เพื่อประโยชนในการ
ศกึษาในสาขาวิชาชีพได

2.4 มีความรูและทักษะ
ดานระบบและ
ทฤษฎีการบริหาร
องคการ ในระดับที่
สามารถนำไปใช
ประโยชนในการ
ทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมี
คุณลักษณะดานวิชา
คนในระดับ เขาใจ
ซาบซึ้งและปฏิบัติได

2.1 มคีวามสามารถในการ
ใชภาษาองักฤษในการ
ศกึษาเรยีนรแูละการสือ่
สารถายทอดความรใูน
ทางวิชาการได

2.2 มคีวามสามารถในการ
ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรอื
คณิตศาสตรและสถติิ
หรอืกระบวนการวจัิย
ในการคดิ วิเคราะห
หรอืแกปญหาการ
ปฏบิตังิานหรอืปญหา
ทางวิชาการทีส่ลบัซบั
ซอนได

2.3 มคีวามสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพวิเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรดูวย
ตนเอง และสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพือ่
ประโยชนในการเรียนรู
ของผูอื่นได

2.4 มคีวามรแูละทกัษะ
ดานระบบและทฤษฎี
การบรหิารองคการใน
ระดบัท่ีสามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงาน
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ
มคุีณลกัษณะดานวิชา
คนในระดับ เขาใจ
ซาบซึง้ ปฏบิตัไิดและ
ถายทอดแกผอูืน่ได

2.1 มคีวามสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
และเผยแพรหรอืถายทอด
ความรูทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติได

2.2 มคีวามสามารถในการใช
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตรหรือคณิตศาสตร
และสถิติหรือกระบวนการ
วิจัยในการคดิ วิเคราะห
หรือแกปญหาการปฏิบตัิ
งานหรอืแกปญหาทาง
วิชาการที่สลับซอนและ
พฒันาองคความรใูหมได

2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองและสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
ประโยชนในการเรียนรู
ของผอูืน่ได

2.4 มคีวามรแูละทกัษะดาน
ระบบและทฤษฎกีาร
บริหารองคการ ในระดับ
ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

3. ดานวิชาคน
   บณัฑติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตองมีจิตสำนึกที่ดีและมี
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว
วิชาชพี และสงัคม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อการดำรงตนในสังคม
รวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (NQF-คุณธรรม
และจริยธรรมและทักษะ
ความสัมพนัธระหวางบคุคล
และความรับผิดชอบ

3) คุณลกัษณะเฉพาะ
แตละหลกัสตูร/สาขาวชิา สามารถกำหนดคณุลกัษณะเฉพาะของบณัฑติในสาขาวชิาเฉพาะได โดยเพิม่

เตมิเขาไปในดานวิชาการ วิชางาน และวชิาคน ตามลกัษณะความตองการบณัฑติในสาขาวชิานัน้

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วิชาชพี
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วัฒนธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบนั และ
ประเทศชาติ

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วิชาชพี
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วัฒนธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบนั และ
ประเทศชาติ

3.1 มวิีนัย ซ่ือสตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วิชาชพี
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วัฒนธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบนั และ
ประเทศชาติ
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นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถผลติบัณฑติใหมคุีณลกัษณะตามกรอบดงักลาวขางตน จึงเหน็สมควรกำหนดนโยบายหลกัดานการ
ผลติบัณฑติ ซึง่ประกอบดวยปจจัยและกระบวนการตาง ๆ ทีจ่ะสงผลตอการผลติบัณฑติใหมคุีณลกัษณะ
ที่พึงประสงค ไวดังน้ี
1) การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีองคประกอบและรายวิชาดังน้ี
1.1) มีปรัชญา วัตถุประสงค และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรท่ีตอบสนอง

ความตองการของผูใชบัณฑิต มีความเช่ือมโยงและสะทอนถึงกรอบคุณลักษณะบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ทั้งคุณลักษณะเดน คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ

1.2) มรีายวิชาทีส่งเสรมิและพฒันาทกัษะและประสบการณดานการคดิวิเคราะห และกระบวนการ
แกปญหาดวยวิธกีารวจัิย วธิกีารทางวทิยาศาสตรหรอืคณติศาสตรแลวแตกรณี

1.3) มีรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูหรือการปฏิบัติจากประสบการณจริง เชน สหกิจศึกษา
การฝกงาน การจดัทำโครงงาน การศกึษาคนควาอสิระ เปนตน

1.4) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีการเรียนการสอนรายวิชา
บางรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรูทางภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.5) มีการกำหนดใหนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศและผานเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

1.6) มรีายวชิาทีม่เีนือ้หาทีส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการ การดำเนนิชวิีตบนพืน้ฐาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การรูจักสิทธิและหนาที่ และ
การมีจิตสำนึกตอสังคม

2) การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีกระบวนการดังน้ี
2.1) ใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ

บูรณาการองคความรูและประสบการณการวิจัยและหรือการบริการวิชาการมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน

2.2) ใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลายรวมทั้งแหลง
เรียนรูอินเตอรเน็ต

2.3) ใหมีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.4) ใหมีการสอนรายวิชาจำนวนหน่ึงในหลักสูตร โดยใชภาษาอังกฤษ ตามเปาหมายที่คณะหรือ

สาขาวิชากำหนด

*******************
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3) การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
3.1) อาจารยพึงไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ

ของแตละบคุคลและตามเปาหมายการพฒันาของมหาวิทยาลัย ทัง้ในดานคุณวฒุ ิความรคูวาม
สามารถทางวชิาการและวจัิย ความรคูวามสามารถดานการสอน และความรคูวามชำนาญในสาขา
วิชาในระดับที่สูงข้ึน

3.2) อาจารยใหมทกุคน ตองผานกระบวนการอบรมและพัฒนา ใหมคีวามรคูวามเขาใจในองคกร
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย หลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต และสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.3) อาจารยทุกคน ตองเขารับการอบรมและพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถดานการจัดการ
เรยีนการสอน การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการอยางมคุีณภาพอยางสม่ำเสมอตามระยะ
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

3.4) อาจารยตองรับผิดชอบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.5) อาจารยตองไดรบัการสงเสรมิและกำกบัดแูลใหเปนผมูคุีณธรรมและจรยิธรรม มจิีตสำนกึท่ีดแีละ
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่และจรรยาบรรณครู เปนแบบอยางที่ดีของนักศึกษาและ
สังคมท่ัวไป

4) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
4.1) ใหทกุหลกัสตูรจัดใหมอีาจารยทีป่รกึษา ทีส่ามารถใหคำปรกึษาแนะนำนกัศกึษาในดานการเรียน

และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.2) ใหมีการจัดอบรมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่จะสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบของมหาวิทยาลัย และเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษา

4.3) ใหมกีารสนบัสนนุทุนตาง ๆ เพือ่สงเสรมิและพฒันานกัศกึษา และสรางโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4.4) ใหมกีารสงเสริมและพฒันาแหลงเรียนรแูละสิง่แวดลอมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยท่ีจะสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษา

5) การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต
5.1) ใหมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย คือผูใชบัณฑิต ตัวบัณฑิต

และนักศึกษาปจจุบัน เพื่อนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ
5.2) ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยอยางเปนระบบทั่วท้ังมหาวิทยาลัย ซึ่งสะทอนวิธีการ

สอนและผลสมัฤทธิใ์นการสอนของอาจารย ตามนโยบายการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผเูรยีน
เปนสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาอาจารย

5.3) ใหมีการสงเสริมและแนะนำนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการประเมิน
ผลการสอนของอาจารย และมีกลไกกำหนดใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการสอน
ของอาจารยอยางเปนระบบ โดยผลท่ีไดจากการประเมินจะถูกนำไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบตอนักศึกษา

5.4) ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา เพื่อ
นำขอมูลมาใชในการตัดสนิใจเก่ียวกับการเปดหลกัสตูร การจัดการหลกัสตูร และเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น
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หมวดท่ี 1
การจัดการศึกษาข้ันปริญญาตรี

สาระสำคัญ เน้ือหาหมวดนี้เปนการรวบรวมสาระเก่ียวกับระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการจัดการ
ศกึษาข้ันปริญญาตรี โดยคัดเลือกนำมาลงเฉพาะระเบยีบและประกาศทีม่ผีลบังคับใชกบั
นักศกึษาทีเ่ขาใหมในปการศกึษา 2557 ดงัน้ี

1. การจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี - ประกาศฯ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548

- ระเบยีบฯ วาดวยการศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.
2555

- ระเบียบฯ วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาค
การศกึษาฤดรูอน ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2543

- ระเบยีบฯ วาดวยการจัดการศกึษาเพือ่การขออนมุตัิ
สองปรญิญา พ.ศ.2546

- ระเบยีบฯ วาดวยการศกึษาระดบัปริญญาตรีสำหรบั
ผสูำเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548

- ระเบียบฯ วาดวยการศึกษาแบบรวมเรียนวิชาใน
ระดับปริญญาตรีสำหรับบุคคลภายนอก
พ.ศ. 2525

- ระเบยีบฯ วาดวยการลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541

- ระเบียบฯ วาดวยการสอบประจำภาคของนักศึกษา
พ.ศ. 2547

- ระเบียบฯ วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยั
เขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550

- ระเบยีบฯ วาดวยการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
แบบกาวหนา พ.ศ. 2555

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 397/2555) เรือ่ง ข้ันตอนการ
ขออนุมัติจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา

เร่ือง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ
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เร่ือง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ
- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 766/2549) เร่ืองการเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี
จากการศึกษาในระบบ

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 265/2539) เรือ่งแนวปฏิบตักิาร
อนุญาตใหนักศึกษาลาหยุดเรียนโดยไมถือเปน
วันลา

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่829/2549) เรือ่ง หลกัเกณฑ
และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 1072/2550) เรือ่งแนวปฏบิตัิ
การขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทาง
วิชาการ ระดบัปริญญาตรี

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 1073/2550) เรือ่งแนวปฏบิตัิ
และเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษา
ที่กระทำความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่440/2542) เรือ่ง การใชใบรบัรอง
แพทยเปนหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการศึกษา

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 777/2546) เรือ่งการจัดการ
ศึกษาระบบชุดวิชา

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 853/2546) เรือ่งแนวปฎบิตัิ
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะ
โครงการพิเศษรวมกับหลักสูตรปกติ

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 771/2548) เรือ่ง การพฒันา
ศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ันพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 1283/2549) เรือ่ง การพฒันา
ศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ันพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่816/2552) เรือ่ง เกณฑมาตรฐาน
ความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันพืน้ฐานสำหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2552

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 2/2557) เรือ่งนโยบายการพฒันา
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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รายละเอียด  เรือ่งการจดัการศกึษาขัน้ปริญญาตรี ปรากฏในหนาตอไป

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 1076/2549) เร่ือง ใหนับรายวิชา
ภาษาจีน ตามหลักสูตรฝกอบรมท่ีเปดสอนโดย
สถาบนัขงจ๊ือมหาวทิยาลยัขอนแกน เปนวิชาเลอืกเสรี
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 1523/2555) เรือ่ง หลกัเกณฑ
และแนวปฏิบัติในการพิจารณาปดหลักสูตร

2. การจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี - ระเบยีบฯ วาดวยการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ
(โครงการพิเศษ) พ.ศ.2548

3. การรับนักศึกษาชาวตางประเทศ - ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 664/2541) เรือ่งการรบันักศกึษา
ชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
พรอมข้ันตอน
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ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร
เรือ่ง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีทีใ่ชในปจจุบนั
ใหมคีวามเหมาะสมยิง่ข้ึน เพือ่ประโยชนในการรกัษามาตรฐานวชิาการและวชิาชพี เพือ่เปนสวนหน่ึง
ของเกณฑการรบัรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่ใหการบรหิารงานดานวิชาการดำเนนิ
ไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บรหิารราชการ กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 รฐัมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร จึงใหออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548"
ดงัตอไปนี้

1. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารนี ้เรยีกวา "เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
พ.ศ. 2548"

2. ใหใชประกาศกระทรวงนีส้ำหรบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีกุสาขาวชิาทีจ่ะเปดใหม
และหลกัสตูรเกาทีจ่ะปรบัปรงุใหมของสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน และใหใชบงัคบัต้ังแต
วันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป

3. ใหยกเลิก
3.1 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง "เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

พ.ศ. 2542" ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
3.2 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง "เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

ระดบัตน พ.ศ. 2539" ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2540
3.3 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง "เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

ระดับวิชาชพี พ.ศ. 2539" ลงวันท่ี 4 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2540
3.4 ประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรือ่ง "เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

ระดบัวิชาชพี (ตอเน่ือง 2 ป) พ.ศ. 2539" ลงวันท่ี 4 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2540
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4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผน
พฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของชาต ิปรัชญาของการอดุมศกึษา ปรัชญาของสถาบนัอดุมศกึษา
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาน้ันๆ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู
ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิสามารถนำไปประยกุตใชไดอยางเหมาะสม มคีวามสามารถในการ
คิดวิเคราะหและสงัเคราะหอยางเปนระบบ หมัน่แสวงหาความรดูวยตนเอง และสามารถตดิตอสือ่สาร
กบัผอูืน่ไดเปนอยางด ีรวมท้ังใหเปนผมูคุีณธรรมและจรยิธรรม

5. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2
ภาคการศกึษาปกต ิ1  ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา 15 สปัดาห สถาบนัอดุมศกึษา
ทีเ่ปดการศกึษาภาคฤดรูอน ใหกำหนดระยะเวลาและจำนวนหนวยกิต โดยมีสดัสวนเทียบเคียงกนัได
กบัการศกึษาภาคปกติ

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือ
แนวทางดังนี้

ระบบไตรภาค 1 ปการศกึษาแบงออกเปน 3 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกติ
มรีะยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สปัดาห

ระบบจตุรภาค 1 ปการศกึษาแบงออกเปน 4 ภาคการศกึษาปกติ  1 ภาคการศกึษา
ปกติ มรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา 10 สปัดาห

สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศกึษานัน้ รวมท้ังรายละเอยีดการเทยีบเคียงหนวยกิตกบัระบบทวภิาคไวในหลกัสตูรใหชดัเจนดวย

6. การคดิหนวยกิต
6.1 รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเวลาบรรยาย หรอือภปิรายปญหาไมนอยกวา 15 ชัว่โมง

ตอภาคการศกึษาปกติ ใหมคีาเทากบั 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอ

ภาคการศกึษาปกต ิใหมคีาเทากบั 1 หนวยกิตระบบทวภิาค
6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอ

ภาคการศกึษาปกต ิใหมคีาเทากบั 1 หนวยกิตระบบทวภิาค
6.4 การทำโครงงานหรอืกจิกรรมการเรียนอ่ืนใดตามทีไ่ดรบัมอบหมาย  ทีใ่ชเวลา

ทำโครงงานหรือกิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1
หนวยกิตระบบทวิภาค



41

7. จำนวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
7.1 หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ป) ใหมจีำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต

ใชเวลาศกึษาไมเกนิ 8 ปการศกึษา สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเกนิ 12 ปการศกึษา
สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนไมเตม็เวลา

7.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ป) ใหมจีำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต
ใชเวลาศกึษาไมเกนิ 10 ปการศกึษา สำหรบัการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกนิ 15 ปการศกึษา
สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนไมเตม็เวลา

7.3 หลกัสตูรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมจีำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180
หนวยกิต ใชเวลาศกึษาไมเกนิ 12 ปการศกึษา สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเกนิ
18 ปการศกึษา สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนไมเตม็เวลา

7.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหมจีำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ใชเวลาศกึษาไมเกนิ 4 ปการศกึษา สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมเกนิ 6 ปการศกึษา
สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนไมเตม็เวลา

หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอเนือ่ง) จะตองถอืเปนสวนหน่ึงของหลกัสตูรปริญญาตรี และ
จะตองสะทอนปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลกัสตูรปริญญาตรีน้ันๆ โดยครบถวนและใหระบคุำวา
"ตอเน่ือง" ในวงเล็บตอทายชือ่หลกัสตูร

ทัง้น้ีใหนับเวลาศกึษาจากวันท่ีเปดภาคการศกึษาแรกท่ีรบัเขาศกึษาในหลกัสตูรน้ัน

8. โครงสรางหลกัสตูร ประกอบดวยหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลอืกเสร ีโดยมสีดัสวนจำนวนหนวยกติของแตละหมวดวชิา ดงันี้

8.1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป หมายถงึ วิชาทีม่งุพฒันาผเูรยีนใหมคีวามรอบรอูยาง
กวางขวาง มโีลกทศันทีก่วางไกล มคีวามเขาใจธรรมชาต ิตนเอง ผอูืน่ และสงัคม เปนผใูฝร ูสามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรูไปใช
ในการดำเนนิชีวิตและดำรงตนอยใูนสงัคมไดเปนอยางดี

สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวิชาศกึษาทัว่ไปในลกัษณะจำแนกเปนรายวิชาหรอื
ลกัษณะบรูณาการใดๆ กไ็ด โดยผสมผสานเนือ้หาวชิาทีค่รอบคลมุสาระของกลมุวิชาสงัคมศาสตร
มนุษยศาสตร ภาษา และกลมุวิชาวิทยาศาสตรกบัคณติศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพือ่ใหบรรลุ
วัตถปุระสงคของวิชาศกึษาท่ัวไป โดยใหมจีำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต

อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการ
ยกเวนรายวชิาทีไ่ดศกึษามาแลวในระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชพีชัน้สงูหรอืระดบัอนปุรญิญา ทัง้นี้
จำนวนหนวยกิตของรายวิชาทีไ่ดรบัการยกเวนดังกลาว เมือ่นับรวมกับรายวิชาท่ีจะศกึษาเพิม่เติม
ในหลกัสตูรปริญญาตรี (ตอเนือ่ง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต
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8.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถงึ วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ฐานวิชาชพีและ
วิชาชพีทีม่งุหมายใหผเูรยีนมีความร ูความเขาใจ และปฏบิตังิานได โดยใหมจีำนวนหนวยกิตรวม
ดังน้ี

8.2.1 หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ป) ใหมจีำนวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา 84 หนวยกิต

8.2.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ป) ใหมจีำนวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา 114 หนวยกิต

8.2.3 หลกัสตูรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมจีำนวนหนวยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต

8.2.4 หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหมจีำนวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไมนอยกวา 42 หนวยกิต

สถาบนัอุดมศกึษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลกัษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู
หรอืวิชาเอกและวชิาโทกไ็ด โดยวิชาเอกตองมจีำนวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวชิาโท
ตองมีจำนวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณทีีจั่ดหลกัสตูรแบบวิชาเอกคตูองเพิม่จำนวน
หนวยกิตของวิชาเอกอกีไมนอยกวา 30 หนวยกิต และใหมจีำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150
หนวยกิต

8.3 หมวดวิชาเลอืกเสรี หมายถงึ วิชาท่ีมงุใหผเูรียนมีความร ูความเขาใจ ตามท่ี
ตนเองถนัดหรอืสนใจ โดยเปดโอกาสใหผเูรยีนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสตูรระดับปริญญาตรี
โดยใหมจีำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต

สถาบนัอดุมศกึษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัด
มาตรฐานได ทัง้น้ี นักศกึษาตองศกึษาใหครบตามจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลกัสตูรและเปนไปตามหลกัเกณฑการเทยีบโอนผลการเรยีนระดับปรญิญาเขาสกูารศกึษาในระบบ
และแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกับการเทยีบโอน ของสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

9. จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา
5 คนและในจำนวนน้ันตองเปนผมูคุีณวฒุไิมต่ำกวาปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา หรอืเปนผดูำรงตำแหนง
ทางวชิาการไมต่ำกวาผชูวยศาสตราจารย อยางนอย 2 คน ทัง้นี ้อาจารยประจำในแตละหลกัสตูร
จะเปนอาจารยประจำเกินกวา 1 หลกัสตูรในเวลาเดียวกันไมได
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10. คุณสมบัตขิองผเูขาศกึษา
10.1หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ป 5 ป และไมนอยกวา 6 ป)  จะตองเปนผสูำเรจ็

การศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา
10.2 หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) จะตองเปนผสูำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชัน้สงูหรอืเทยีบเทา หรอืระดบัอนปุริญญา (3 ป) หรอืเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร
ของทบวงมหาวทิยาลยัหรอืตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบั
อนปุรญิญา พ.ศ. 2548

11. การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน
22 หนวยกติ ในแตละภาคการศกึษาปกติ สำหรบัการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียน
เรยีนไดไมเกนิ 9 หนวยกิต ในแตละภาคการศกึษาปกติ สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนไมเต็มเวลา
และจะสำเรจ็การศกึษาไดดงัน้ี

11.1หลกัสตูรปริญญาตรี (4 ป) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน 6 ภาคการศกึษาปกติ
สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศกึษาปกต ิสำหรบัการลงทะเบยีนเรียน
ไมเต็มเวลา

11.2หลกัสตูรปริญญาตรี (5 ป) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน 8 ภาคการศกึษาปกติ
สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศกึษาปกต ิสำหรบัการลงทะเบยีนเรียน
ไมเต็มเวลา

11.3หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) สำเร็จการศึกษาไดไมกอน 10
ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ
สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนไมเตม็เวลา

11.4หลกัสตูรปริญญาตรี (ตอเนือ่ง) สำเรจ็การศกึษาไดไมกอน 4 ภาคการศกึษา
ปกต ิสำหรบัการลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา และไมกอน 8 ภาคการศกึษาปกต ิสำหรบัการลงทะเบยีน
เรยีนไมเต็มเวลา

สำหรบัการลงทะเบยีนเรยีนในภาคฤดรูอน ใหลงทะเบยีนเรยีนไดไมเกนิ 9 หนวยกิต
       หากสถาบนัอดุมศกึษาใดมเีหตผุลและความจำเปน การลงทะเบยีนเรยีนท่ีมจีำนวน

หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทำได แตทั้งน้ีตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐาน
และคณุภาพการศกึษา ทัง้นีต้องเรยีนใหครบตามจำนวนหนวยกิตตามทีร่ะบไุวในหลกัสตูร

12. เกณฑการวัดผลและการสำเรจ็การศกึษา ใหสถาบนัอุดมศึกษากำหนดเกณฑการ
วัดผล เกณฑข้ันต่ำของแตละรายวชิา และเกณฑการสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร โดยตองเรยีนครบ
ตามจำนวนหนวยกติทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร และตองไดระดบัคะแนนเฉลีย่ไมต่ำกวา 2.00 จากระบบ
4 ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเทา จึงถอืวาเรยีนจบหลักสตูรปริญญาตรี

สถาบันอุดมศึกษาท่ีใชระบบการวัดผลและการสำเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้
จะตองกำหนดใหมคีาเทยีบเคียงกันได
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13. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชา และอกัษรยอสำหรบัสาขาวิชาไวแลว ใหใชชือ่ปริญญาตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกานัน้
ในกรณทีีป่รญิญาใดยงัมิไดกำหนดชือ่ไวในพระราชกฤษฎกีา หรอืกรณทีีส่ถาบนัอดุมศกึษาใดไมมี
การตราพระราชกฤษฎกีาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรยอสำหรบัสาขาวชิา ใหใชชือ่ปรญิญา
ตามหลกัเกณฑการกำหนดชือ่ปริญญา ตามทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากำหนด

14. การประกนัคุณภาพของหลกัสตูร ใหทกุหลกัสตูรกำหนดระบบการประกนัคุณภาพ
ของหลกัสตูรใหชดัเจน ซึง่อยางนอยประกอบดวยประเดน็หลกั 4 ประเดน็ คือ

14.1การบรหิารหลกัสตูร
14.2ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน
14.3การสนบัสนนุและการใหคำแนะนำนกัศกึษา
14.4ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช

บณัฑติ

15. การพฒันาหลกัสตูร ใหทกุหลกัสตูรมีการพฒันาหลกัสตูรใหทนัสมยั แสดงการปรบั
ปรงุดชันีดานมาตรฐานและคณุภาพการศกึษาเปนระยะๆ อยางนอยทกุๆ 5 ป และมกีารประเมนิ
เพือ่พฒันาหลกัสตูรอยางตอเนือ่งทกุ 5 ป

16. ในกรณทีีไ่มสามารถปฏบิตัติามแนวทางดังกลาวได หรอืมคีวามจำเปนตองปฏิบตัิ
นอกเหนือจากที่กำหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทีจ่ะพจิารณา และใหถอืคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสดุ

ประกาศ   ณ   วันท่ี   21  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2548

 (ลงชือ่)   อดศิยั  โพธารามกิ
                            (นายอดศิยั  โพธารามกิ)

                            รฐัมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การศกึษาข้ันปรญิญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศกึษาข้ันปริญญา
ตรี อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยมติสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุคร้ังที ่๑๑/๒๕๕๕ เมือ่วันท่ี ๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕
จงึวางระเบยีบ วาดวยการศกึษาข้ันปริญญาตรี ไวดงัตอไปน้ี
ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕"
ขอ ๒ ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตปการศกึษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลกิ ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาขัน้ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ บรรดา

ระเบยีบ หรอืประกาศ หรอืมตใิดๆ ทีขั่ดแยงกบัระเบยีบน้ี ใหใชระเบยีบน้ีแทน
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี

"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"อธกิารบดี" หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"คณะ" หมายความวา คณะหรอืหนวยงานท่ีมหีลกัสตูรหรอืรายวชิา

ระดบัปริญญาตรีสงักดั
"คณบดี" หมายความวา คณบดขีองคณะหรอืผบูรหิารสงูสดุของ

หนวยงานท่ีหลกัสตูรหรอืรายวชิาระดบัปรญิญาตรี
สงักดั

"คณะกรรมการประจำคณะ" หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะหรอืหนวยงาน
ทีนั่กศกึษาสงักดั

"อาจารยทีป่รึกษา" หมายความว า อาจารยทีค่ณะแตงต้ังใหเปนท่ีปรกึษาเกีย่วกบั
การศกึษาของนกัศกึษา

"อาจารยผสูอน" หมายความวา อาจารยทีค่ณะมอบหมายใหสอนรายวชิา
ในหลกัสตูรระดับปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

"นักศกึษา" หมายความวา นกัศกึษาท่ีศกึษาในหลักสตูรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

*******************
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"สำนกับริหารและพฒันา หมายความวา สำนกัทะเบียนและประมวลผล (สำนกับริหาร
วิชาการ" และพฒันาวชิาการ)
"การข้ึนทะเบียน" หมายความวา การทีม่หาวทิยาลยัใหสภาพการเปนนักศกึษา

แกผทูีม่หาวทิยาลยัรับเขาศกึษาใหม
"การตอทะเบียน" หมายความวา การทีนั่กศกึษาลงทะเบียนเรียนหรือการรกัษา

สภาพการเปนนักศึกษาโดยไมลงทะเบียน
ขอ ๕ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ หรอืระเบยีบปฏิบติั

ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบียบน้ี ในกรณทีีม่ปีญหาการตีความหรือการปฏบิตัติามระเบียบน้ี
ใหอธกิารบดีเปนผวิูนิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิการบดีถอืเปนท่ีสดุ

หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา

ขอ ๖ ระบบการจัดการศกึษา ใหใชระบบทวิภาค และคดิเปนหนวยกิต
๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศกึษาหน่ึง ออกเปน ๒ ภาคการศกึษาปกติ คือ ภาคการศกึษา

ตนและภาคการศกึษาปลาย และอาจมภีาคการศกึษาพเิศษ (special session)
ดวยก็ได โดยหนึง่ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๕ สปัดาห
สวนภาคการศกึษาพเิศษ มรีะยะเวลาไมนอยกวา ๖ สปัดาห ทัง้นีต้องมชีัว่โมงเรยีน
ของแตละรายวิชาเทากบัชัว่โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

๖.๒ การคดิหนวยกติในระบบทวภิาค หนึง่หนวยกติใหมรีะยะเวลาศกึษา ดงันี้
๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเวลาบรรยายหรอือภปิรายปญหาไมนอยกวา ๑๕

ชัว่โมง ตอภาคการศกึษาปกติ
๖.๒.๒ รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชัว่โมงตอภาคการศกึษา

ปกติ
๖.๒.๓ การฝกงาน สหกจิศกึษา การฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมง

ตอภาคการศกึษาปกติ
๖.๒.๔ การทำโครงงานหรอืกจิกรรมการเรียนอ่ืนใดตามทีไ่ดรบัมอบหมาย ทีใ่ชเวลา

ทำโครงงานหรือกจิกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกติ
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมรีะบบการจัดการศกึษาอืน่ดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา

ระบบการสอนทางไกล และระบบอืน่ๆ โดยการจดัระบบการศกึษานัน้ๆ ตองมรีะยะเวลาศกึษา
และจำนวนหนวยกิตในสัดสวนท่ีเทียบเคียงไดกบัระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของ
มหาวิทยาลยั
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 หมวด ๒
การรบัเขาศกึษา

ขอ ๘ การรบับคุคลเขาเปนนักศกึษา สามารถดำเนนิการไดดงัน้ี
๘.๑ การรับผานระบบคดัเลอืกกลาง
๘.๒ การรับโดยวิธรีบัตรงและวิธพีเิศษ
๘.๓ การรบัตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบนั หรอืขอตกลงของเครอืขายความ

รวมมือระหวางสถาบนั
๘.๔ การรบัโดยวิธอีืน่ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด โดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยั

ขอ ๙ คณุสมบตัขิองผสูมัครเขาเปนนักศกึษา
๙.๑ หลกัสตูรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป) จะตองเปนผสูำเรจ็การศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรอืกำลงัศกึษาอยใูนภาคการศกึษาสุดทาย
ของการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา

๙.๒ เปนผมูคุีณสมบตัอิืน่ตามเกณฑคุณสมบตัผิมูสีทิธิเ์ขาศกึษาทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาตรีสาขาวชิานัน้ๆ และหรอืตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีเกีย่วของ
กบัการรบัเขาศกึษา ในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีสาขาวชิานัน้ๆ

หมวด ๓
การข้ึนทะเบียนและการตอทะเบียน

ขอ ๑๐ การข้ึนทะเบยีน
๑๐.๑ คุณสมบตัขิองผข้ึูนทะเบยีนเปนนักศกึษา

๑๐.๑.๑ เปนผทูีม่หาวทิยาลยัขอนแกนรับเขาศกึษาเรยีบรอยแลว
๑๐.๑.๒ เปนผยูนิยอมปฏิบตัติามระเบียบ คำส่ัง และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลยั

และของคณะทกุประการ
๑๐.๒ ผทูีม่หาวทิยาลยัรบัเขาศกึษาแลวจะตองรายงานตวัและขึน้ทะเบยีน และชำระเงนิคา

ข้ึนทะเบยีนและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ ตามวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด มฉิะนัน้
จะถอืวาสละสทิธิ์

๑๐.๓ หนงัสอืรบัรองความประพฤติ และหนงัสอืค้ำประกนัท่ีนำมายืน่ในวันรายงานตัว จะตอง
ใหผรูบัรองและผคู้ำประกนัพรอมกบัพยานอกีสองคน ลงลายมอืชือ่ใหเรยีบรอยกอน
นำมายืน่และถาปรากฏในภายหลงัวาเปนลายมอืชือ่ปลอม มหาวทิยาลยัจะสัง่ใหนักศกึษา
ผนัูน้พนสภาพการเปนนักศกึษา
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ขอ ๑๑ การตอทะเบยีน
๑๑.๑ นักศกึษาตองตอทะเบยีนเปนประจำทกุภาคการศกึษาปกต ิและชำระเงนิคาตอทะเบยีน

และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ ภายในวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๑๑.๒ กรณทีีนั่กศกึษาตอทะเบยีนแลวปรากฏในภายหลงัวา ตองพนสภาพการเปนนักศกึษา

หรอืถกูสัง่พกัการศกึษา เน่ืองจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบยีบน้ี ใหถอืวาการ
ตอทะเบยีนคร้ังน้ันเปนโมฆะ และมหาวทิยาลยัจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอทะเบยีน
ใหกบันักศกึษา โดยการตอทะเบยีนเรียนโดยไมตองลงทะเบยีนเรียน สามารถทำได
ในกรณตีอไปน้ี
๑๑.๒.๑ การลาพกัการศกึษา
๑๑.๒.๒ ถกูส่ังพกัการศกึษา
๑๑.๒.๓ ลงทะเบยีนเรยีนครบทุกรายวชิาตามหลกัสตูรแลว แตยงัไมผานเงือ่นไข

การสำเรจ็การศกึษาอืน่ๆ
๑๑.๓ นักศกึษาจะตองเปนผยูนิยอมปฏิบตัติามระเบยีบ ขอบังคับ คำสัง่ และประกาศตางๆ

ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ

หมวด  ๔
การลงทะเบียนเรียน

ขอ ๑๒ การลงทะเบยีนเรยีน
๑๒.๑ นักศกึษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชำระเงนิคาธรรมเนียมในแตละภาคการศกึษา

ใหเสรจ็สิน้ภายในวันและเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๑๒.๒ ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง

หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนในรายวิชาใดรายวชิาหนึง่
๑๒.๓ ในแตละภาคการศกึษาปกต ิใหนักศกึษาลงทะเบยีนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต

แตไมเกนิ ๒๒ หนวยกิต สำหรบัการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียน
เรียนไดไมเกนิ ๙ หนวยกิต สำหรบัการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา

๑๒.๔ การลงทะเบยีนเรียนในภาคการศกึษาพเิศษ ใหลงทะเบยีนเรียนไดไมเกนิ ๙ หนวยกิต
๑๒.๕ ในกรณทีีม่คีวามจำเปน การลงทะเบยีนเรียนมากกวา หรอืนอยกวาทีก่ำหนดไวในขอ

๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ อาจกระทำไดโดยความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รกึษาและไดรบั
อนมุตัจิากคณบด ีทัง้น้ีไมเกนิ ๒๕ หนวยกติ ในภาคการศกึษาปกตสิำหรบัการ
ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกนิ ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศกึษาพเิศษและสำหรบั
การลงทะเบยีนเรียนแบบไมเตม็เวลา
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๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาท่ีจัดการศกึษาระบบอืน่ๆ ทีไ่มใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตาม
ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๑๒.๗ นักศกึษาท่ีไมมาลงทะเบยีนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำหนดจะถูกปรับ
เปนรายวันตามอตัราทีม่หาวทิยาลยักำหนด ทัง้นีใ้หนับวันหยดุราชการรวมดวย

๑๒.๘ เม่ือพนระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำหนด มหาวทิยาลยัจะไมอนุญาตใหนักศกึษา
ลงทะเบยีนเรียน เวนแตจะมเีหตผุลอนัสมควรและตองไดรบัอนมุตัจิากอธกิารบดี

๑๒.๙ นกัศกึษาทีไ่มไดลงทะเบยีนเรียนในภาคการศกึษาปกติ จะตองลาพกัการศกึษาตาม
ขอ ๓๗.๓ แหงระเบียบน้ี มฉิะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศกึษา

๑๒.๑๐ นักศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษาไดมสีทิธขิอยกเวนหรอืเทยีบโอนรายวิชาไดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยั

๑๒.๑๑ นักศกึษาทีเ่รียนครบหนวยกติตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละไดคะแนนเฉลีย่
สะสมถงึเกณฑทีส่ำเรจ็การศกึษาแลว จะลงทะเบยีนเรยีนอกีไมได เวนแตจะเปน
นักศกึษาทีก่ำลงัศกึษาอยใูนหลกัสตูรเพือ่ขออนุมตัสิองปรญิญา

๑๒.๑๒ คณะสามารถพฒันาระบบอาจารยทีป่รึกษาเพือ่ควบคุมดูแลการลงทะเบยีนเรียนของ
นักศกึษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสตูรได

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขของรายวิชาใหถอืวาการลงทะเบยีนเปน
โมฆะ

ขอ ๑๓ การลงทะเบยีนเรยีนซ้ำ
๑๓.๑ นักศกึษาทีไ่ด R ตามหมวดที ่๗ จะตองลงทะเบยีนเรยีนรายวิชานัน้ซ้ำทนัทีทีม่กีาร

เปดสอน นอกจากจะไดรบัอนุมตัจิากคณบดีใหเลือ่นกำหนดการลงทะเบียนเรียนได
๑๓.๒ นักศกึษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดไมสงูกวา D+ อกีเพือ่ทำใหระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมสงูข้ึน จำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาทีเ่รยีนซ้ำนี้
ตองนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกคร้ังเชนเดียวกับรายวิชาอืน่

๑๓.๓ ในกรณทีีนั่กศกึษาเรียนครบตามหลักสตูรและสอบผานรายวิชาตามหลกัสตูรระดับ
ปริญญาตรีแลว แตระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑทีจ่ะสำเรจ็การศึกษา กอ็าจ
จะเรียนซ้ำเฉพาะรายวชิาทีไ่ดระดบัคะแนนต่ำกวา A เพือ่ยกระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ใหถงึเกณฑสำเรจ็การศกึษา จำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ำนี้
ตองนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกคร้ังเชนเดียวกับรายวิชาอืน่
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หมวด ๕
การเพ่ิมและถอนรายวิชา

ขอ ๑๔ การเพิม่รายวิชาจะกระทำไดภายใน ๒ สปัดาหแรกของภาคการศกึษาปกต ิหรอืภายใน
๓ วันแรกของภาคการศกึษาพเิศษ หรอืภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ขอ ๑๕ การถอนรายวชิามหีลกัเกณฑดงัตอไปนี้
๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึง่ในสีข่องระยะเวลาการศกึษารายวชิานัน้ในภาคการศกึษา

น้ัน นับจากวนัเร่ิมเรยีนตามปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัหรอืตามทีห่ลกัสตูร
กำหนดรายวชิาทีถ่อนน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) และ
การถอนตามนัยน้ี นักศกึษาสามารถดำเนินการไดดวยตัวเองผานระบบอนิเทอรเน็ต

๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลงัจากเวลาท่ีกำหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกนิหน่ึงในสองของ
ระยะเวลาการศกึษาของรายวิชาดงักลาวในภาคการศึกษาน้ัน นับจากวันเร่ิมเรียนตาม
ปฏทินิการศกึษาของมหาวิทยาลยัหรอืตามท่ีหลกัสตูรกำหนด รายวิชาทีถ่อนน้ันจะได
W แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา การถอนตามนัยน้ีตองไดรบัความ
เหน็ชอบจากอาจารยทีป่รึกษา และใหดำเนินการท่ีสำนกับริหารและพฒันาวิชาการ

๑๕.๓ การถอนรายวชิาภายหลงัจากเวลาทีก่ำหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาทีถ่อนน้ันจะได
รบั F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา

ขอ ๑๖ เม่ือมกีารเพิม่หรอืถอนรายวิชาแลว จำนวนหนวยกิตท่ีเรยีนจะตองไมขัดหรอืแยงกบัขอ ๑๒.๓
ขอ ๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงระเบยีบน้ี

หมวด ๖
การศกึษาแบบรวมเรยีน

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศกึษาเพือ่เพิม่พนูความรแูบบไมนับหนวยกิต
ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพิม่ และการถอนรายวชิาของการศกึษาแบบรวมเรียน ใหปฏบิตัติาม

หมวดท่ี ๔ และหมวดที ่๕ แหงระเบยีบน้ี
ขอ ๑๙ รายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกำหนดไว

ตามหลกัสตูร
ขอ ๒๐ รายวิชาทีล่งทะเบยีนเรียนแบบรวมเรียน จะถอืหรอือางเปนเง่ือนไขของรายวิชา (Prerequisite)

ทีนั่บหนวยกิตไมได
ขอ ๒๑ ถานกัศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบยีนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำ

เพือ่จะนับหนวยกิตในภายหลงัมิได เวนแตในกรณทีีม่กีารยายคณะหรอืเปลีย่นสาขาวิชา และ
รายวชิานัน้เปนรายวชิาทีก่ำหนดใหมกีารเรยีนและนบัหนวยกิตในหลกัสตูร
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ขอ ๒๒ การประเมนิผลรายวิชาทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบรวมเรียน ใหประเมนิผลเปน S หรอื U และ
ใหระบคุำวา Audit ไวในวงเลบ็ตอทายชือ่รายวชิา

หมวด ๗
ระดับคะแนนตัวอกัษร  ความหมายและคาคะแนน

ขอ ๒๓ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกติ

A ผลการประเมนิข้ันดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐
B+ ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good) ๓.๕
B ผลการประเมินข้ันดี (Good) ๓.๐
C+ ผลการประเมนิข้ันคอนขางด ี(Fairly Good) ๒.๕
C ผลการประเมินพอใช (Fair) ๒.๐
D+ ผลการประเมนิข้ันออน (Poor) ๑.๕
D ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor) ๑.๐
F ผลการประเมนิข้ันตก (Fail) ๐

ตวัอักษรอ่ืนๆ ทีมี่ความหมายเฉพาะซึง่แสดงสถานภาพการศกึษา คือ I  P  R  S  T  U และ W ตวั
อกัษรเหลานีไ้มมคีาคะแนน ยกเวน T

ตวัอักษร ความหมาย
I ยงัไมสมบรูณ (Incomplete)
P กำลงัดำเนินอย ู(In Progress)
R ซ้ำชัน้ (Repeat)
S พอใจ (Satisfactory)
T รบัโอน (Transfer)
U ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W การขอถอนรายวิชา (Withdrawal)

กรณีทีม่กีารเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยการเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขาสู
การศกึษาในระบบตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกนหรือทีป่รับปรุงแกไขเพิม่เติม
ขอ ๒๔ การใชตวัอักษร มวิีธกีารดงัน้ี

๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณตีอไปน้ี
๒๔.๑.๑ ในรายวิชาท่ีนักศกึษาเขาสอบและหรอืมผีลงานท่ีประเมินไดเปนระดับ

คะแนน
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๒๔.๑.๒ เปล่ียนจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะทีร่ายวิชาน้ันสังกดั
๒๔.๑.๓ เปลีย่นจาก R ภายในกำหนดเวลาและหลักเกณฑทีค่ณะแพทยศาสตร

กำหนด
๒๔.๑.๔ การใช  F นอกเหนอืจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยงัใช

ไดในกรณตีอไปน้ีอกี คือ
(๑) นักศกึษาถกูตดัสทิธไิมใหเขาสอบประจำภาค
(๒) นักศกึษาทำผิดระเบียบการสอบ และไดรบัการตัดสนิโทษใหได F

ตามระเบยีบเกีย่วกับการสอบประจำภาคทีม่หาวทิยาลยักำหนดหรอื
ไมปฏบิตัติามเกณฑหรอืเงือ่นไขการประเมนิตามเกณฑขอ ๒๕.๒

(๓) เปลีย่นจาก  I  กรณนัีกศกึษาไมเขาสอบ หรอืไมปฏิบตังิานท่ีอาจารย
ผสูอนกำหนดให ภายในกำหนดเวลาของคณะทีร่ายวชิานัน้สงักดั

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลงัเวลาทีก่ำหนด ตามขอ ๑๕.๓
(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบงัคับ คำสัง่หรอืประกาศของมหาวิทยาลัย ทัง้น้ี

ตองไดรบัความเห็นชอบจากอธกิารบดี
๒๔.๒ ตัวอกัษร I ใชในกรณตีอไปนี้

๒๔.๒.๑ นักศกึษาปฏบิตังิานยงัไมครบตามเงือ่นไขท่ีอาจารยผสูอนกำหนดดวยเหตุ
จำเปนหรอืสดุวิสยั

๒๔.๒.๒ นักศกึษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตจุำเปนหรือสดุวิสยั
การให I แกนักศกึษาจะตองผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจำคณะทีร่ายวิชานัน้

สงักดัและไดรบัการอนุมตัจิากคณบดีทีร่ายวิชาน้ันสังกดั เมือ่ไดรบัอนุมตัใิหได I แลว ใหคณะที่
รายวิชานัน้สงักดัอยกูำหนดเวลาสอบหรอืปฏบิตังิานใหครบ ทัง้นีต้องไมเกนิภาคการศกึษาถดัไป
มฉิะน้ันจะเปล่ียนเปน F เวนแตในกรณทีีจ่ำเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
ทีร่ายวิชาน้ันสังกดั และใหคณบดีทีร่ายวิชาน้ันสังกดัมีอำนาจอนมุตัใิหขยายเวลาได โดยตองแจง
ใหสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการทราบลวงหนา

๒๔.๓ ตวัอกัษร P ใชในกรณทีีร่ายวชิานัน้เปนรายวชิาทีเ่ปดสอนติดตอกนัมากกวา ๑ ภาค
การศกึษา  ซึง่จะตองวัดผลในภาคการศึกษาสดุทายของรายวิชาน้ันและตองประเมิน
ผลเปน A  B+  B  C+ C  D+  D หรอื F

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนกัศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ ซึง่สอบไมผานในราย
วิชาเฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑทีค่ณะกำหนด

๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณตีอไปน้ี
๒๔.๕.๑ การประเมนิผลรายวชิาทีก่ำหนดไววาไมมกีารประเมนิผลเปนระดบัคะแนน

หรอืลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน
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๒๔.๕.๒ เปลีย่นจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะทีร่ายวิชานัน้สงักดัอย ูสำหรบั
รายวิชาท่ีไดกำหนดการประเมนิผลเปน  S และ U

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณขีองรายวิชาทีนั่กศกึษาไดรบัอนุมตัใิหเทียบโอนไดโดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะทีร่บัโอน โดยใสไวในวงเลบ็ตอทายรายวชิา

๒๔.๗ ตัวอักษร W ใชในกรณตีอไปน้ี
๒๔.๗.๑ รายวิชาทีนั่กศกึษาไดรบัอนมุตัใิหถอนตามขอ ๑๕.๒
๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรบัอนุมตัใิหลาพกัการศกึษา
๒๔.๗.๓ นักศกึษาถกูสัง่พกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้

หมวด ๘
การวัดและประเมินผล

ขอ ๒๕ การวัดและประเมนิผลการศกึษา
๒๕.๑ มหาวิทยาลยัจัดใหมกีารวัดผลสำหรับรายวิชาท่ีนักศกึษาลงทะเบยีนเรียนไวในภาค

การศกึษาหนึง่ๆ  ไมนอยกวาหนึง่คร้ังและเมือ่ทำการประเมนิผลรายวิชาใดเปน
คร้ังสดุทายแลว ถอืวาการเรยีนรายวิชาน้ันสิน้สดุลง

๒๕.๒ อาจารยผสูอนตองแจงเกณฑและเงือ่นไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให
นักศกึษาทราบลวงหนา

๒๕.๓ การประเมนิผลในแตละรายวชิาใหใชระดบัคะแนนตวัอักษร ตามหมวดที ่๗
๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพือ่คำนวณระดบัคะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average

= G.P.A.) จะกระทำเมือ่สิน้แตละภาคการศกึษา
๒๕.๕ วิธคีำนวณระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative

G.P.A.) ใหทำดงัน้ี
๒๕.๕.๑ ใหนำผลรวมทัง้หมดของผลคณูระหวางคาคะแนนทีไ่ดกบัจำนวน

หนวยกิตของแตละรายวชิาทีม่กีารประเมนิผลเปนคาคะแนนเปนตัว
ตัง้หารดวยจำนวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลพัธทีไ่ด
คือระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

๒๕.๕.๒ การคำนวณดงักลาวขางตนใหตัง้หารถงึทศนยิม ๔ ตำแหนงและใหปดเศษเฉพาะ
ทศนิยมท่ีมคีาตัง้แต ๕ ข้ึนไป ตัง้แตตำแหนงท่ี ๔ เพือ่ใหเหลอืทศนิยม
๒ ตำแหนง

๒๕.๖ รายวิชาท่ีมคีาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนำหนวยกิตของรายวิชาน้ันๆ ไปรวมเปนตัวหาร
ในการคำนวณหาระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
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ขอ ๒๖ การกำหนดนับชัน้ปนักศกึษา หากมคีวามจำเปนตองกำหนดชัน้ปนักศกึษาใหออกเปน
ประกาศของคณะ

ขอ ๒๗การสอบ
๒๗.๑ การสอบแบงเปน

๒๗.๑.๑ การสอบยอย
๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค
๒๗.๑.๓ การสอบประจำภาค
๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด
๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอืน่

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศกึษาหน่ึงๆ ผลของการสอบอาจนำ
ไปใชพจิารณาเปนสวนหน่ึงรวมกับผลสอบประจำภาคกไ็ด จำนวนคร้ัง เวลา และ
วิธกีารสอบใหอยใูนดลุยพนิิจของอาจารยผสูอนหรอืคณะทีร่บัผดิชอบรายวชิานัน้

๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถงึการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแกน
๒๗.๔ การสอบประจำภาค หมายถงึ การสอบคร้ังสดุทายของแตละรายวชิา เมือ่เสรจ็สิน้

การสอนในภาคการศกึษานัน้ หลกัเกณฑและแนวปฏบิตัเิกีย่วกับการสอบประจำภาค
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจำภาค

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถงึ การสอบประมวลความรเูพือ่มสีทิธิไ์ดรบัปรญิญาสาขาใด
สาขาหนึง่ หรอืใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

๒๗.๖ การสอบประเภทอืน่ หมายถงึ การสอบทีน่อกเหนอืจากทีก่ำหนดไวตามระเบยีบน้ี
ใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

ขอ ๒๘ การตกออก
๒๘.๑ การพจิารณาการตกออกใหพจิารณาผลการเรยีนของนักศกึษาเมือ่สิน้สดุปการศกึษา

น้ันๆ และใหคิดเฉพาะรายวชิาทีม่คีาคะแนนโดยไมคำนงึถงึรายวิชาทีไ่ด  I
๒๘.๒ นักศกึษาจะถกูพจิารณาใหตกออกในกรณดีงัตอไปนี้

๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมถงึ ๑.๕๐ เม่ือไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและ
มหีนวยกติสะสมตัง้แต ๓๐-๕๙ หนวยกติ

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึ ๑.๗๕ เมือ่ไดลงทะเบยีนเรยีนมาแลวและ
มหีนวยกติสะสมตัง้แต ๖๐ หนวยกติข้ึนไป

๒๘.๒.๓ สำหรบันักศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ขอ ๒๙ การสำเร็จการศกึษา นักศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาตองมคุีณสมบตัคิรบตามเง่ือนไขตอไปนี้
๒๙.๑ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสตูร ดงัน้ี
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๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับคร้ังเดียว
๒๙.๑.๒ ในกรณทีีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาทีร่ะบไุวในหลกัสตูรวาเปน

รายวิชาทีเ่ทียบเทากนั ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึง่เปนหนวยกิตท่ีได
๒๙.๒ มีระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ และมรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมในรายวชิา

ทีค่ณะกำหนดไมต่ำกวา ๒.๐๐ หรอืไดไมต่ำกวา C ทกุรายวิชา ทัง้น้ีใหเปนไปตาม
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร

๒๙.๓ มคุีณสมบตัติามขอ ๓๐.๑ แหงระเบยีบน้ี
๒๙.๔ มีความประพฤตเิรยีบรอยตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๒๙.๕ ไมอยรูะหวางการถกูสอบสวนทางวนัิยนักศกึษาอยางรายแรงตามขอบงัคบั

มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยวินัยนักศกึษา
๒๙.๖ มีคุณสมบตัอิืน่ตามท่ีหลกัสตูรหรอืคณะหรอืมหาวทิยาลยักำหนด
๒๙.๗ นักศกึษาท่ีไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศกึษาและสอบผานรายวิชาในหลกัสตูร

ครบตามเกณฑทีส่ามารถขอรบัอนุปริญญาได คณะอาจพจิารณาใหเปนผสูำเรจ็
การศกึษาในระดบัอนปุรญิญา ทัง้น้ีการใหอนุปรญิญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒
แหงระเบยีบน้ี

๒๙.๘ วันท่ีสำเรจ็การศึกษา ใหถอืวันท่ีคณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษา

หมวด ๙
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมตัปิริญญาหรืออนุปริญญาแกผทูีไ่ดรบัการเสนอช่ือ
จากคณะตามหลกัเกณฑ ดงัน้ี
๓๐.๑ คณะโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะเปนผเูสนอชือ่นักศกึษา

ผสูมควรไดรบัอนมัุตปิริญญาตอสภามหาวทิยาลยั โดยผทูีไ่ดรบัการเสนอชือ่จะตอง
มคุีณสมบตัติามขอ ๒๙ แหงระเบยีบน้ีทกุประการ และตอง
๓๐.๑.๑ ไมอยใูนระหวางการรบัโทษทางวินัยท่ีระบใุหงด ยบัย้ัง หรอืชะลอการ

เสนอชือ่เพือ่ขออนุมตัหิรอืรับปริญญาบัตรหรอืประกาศนยีบตัร รวมท้ัง
ไมอยใูนระหวางบำเพญ็ประโยชนตอมหาวทิยาลยัหรอืสงัคม ตามท่ี
มหาวทิยาลยักำหนด

๓๐.๑.๒ ไมเปนผคูางชำระหนีส้นิกับทางมหาวิทยาลยั
๓๐.๒ ในกรณทีีค่ณะหรอืหลกัสตูรกำหนดใหมกีารใหอนปุรญิญา คณะเปนผเูสนอชือ่

ผสูมควรไดรบัอนุปริญญาตอสภามหาวทิยาลยั โดยผทูีไ่ดรบัการเสนอช่ือจะตองมี
คุณสมบตัติามขอ ๒๙ ทกุขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบยีบน้ี และตอง
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๓๐.๒.๑ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสตูรแลวและมีระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึ ๒.๐๐ แตไมต่ำกวา ๑.๗๕ หรอื

๓๐.๒.๒ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลกัสตูรอนุปริญญา และ
มหีนวยกิตท่ีไดและระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมอยใูนเกณฑทีห่ลกัสตูรกำหนด

๓๐.๓ การขอแกไขการอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาแกผสูำเรจ็การศกึษา ซึง่สภา
มหาวทิยาลยัอนุมตัปิริญญาหรอือนปุริญญาไปแลว ใหกระทำไดภายในระยะเวลา
ไมเกนิ ๙๐ วัน นับแตวันท่ีสภามหาวทิยาลยัมมีตอินมุตัิ

ขอ ๓๑ การใหปรญิญาเกยีรตนิิยม
๓๑.๑ นักศกึษาท่ีจะไดรบัปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยใูนเกณฑดงัตอไปน้ี

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศกึษาไมเกนิระยะเวลาปกตทิีก่ำหนดไวในหลกัสตูร ทัง้นีไ้มนับ
เวลาท่ีไดรบัอนุมตัใิหลาพกัการศกึษา

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรอื R หรอื U ในรายวชิาใด
๓๑.๑.๓ ไมเคยเรยีนซ้ำในรายวชิาใดรายวชิาหนึง่ เพือ่เปลีย่นระดบัคะแนนเฉลีย่

สะสม แลวทำใหสงผลตอการไดรบัปริญญาเกียรตินิยม
๓๑.๑.๔ ไมเคยไดรบัการยกเวนรายวิชา เวนแตเปนการยกเวนรายวิชาท่ีมหาวทิยาลยั

กำหนดใหยกเวนไดโดยไมมผีลตอการใหปริญญาเกยีรตินิยมเทานัน้
๓๑.๑.๕ ในกรณนัีกศกึษาทีเ่ทยีบโอนรายวชิาในหลกัสตูรจากสถาบนัการศกึษาอืน่

จะตองศกึษารายวิชาในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกนไมนอยกวา
สามในสีข่องจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร

๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังน้ี
๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอนัดับหนึง่และเหรยีญทอง ตองเปนผไูดระดบัคะแนนเฉลีย่

สะสมสงูสดุ ในกลมุผสูำเรจ็การศกึษาในปการศกึษาเดียวกันในแตละคณะ
ทัง้น้ีระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตองไมต่ำกวา ๓.๖๐ กรณทีีร่ะดับคะแนน
เฉลีย่สะสมเทากนั ใหพจิารณาถงึทศนยิมตำแหนงที ่๔ หากยงัเทากนั
ใหพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่สะสมในหมวดวิชาเฉพาะ  ในรายวิชาบังคับ
หรอืวิชาเอกของหลกัสตูร

๓๑.๒.๒ เกยีรตินิยมอันดับหนึง่ ตองไดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ำกวา ๓.๖๐
๓๑.๒.๓ เกยีรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต ๓.๒๕ ถงึ

๓.๕๙
๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสำหรับนักศกึษาในหลกัสตูรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตาม

ขอ ๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบยีบน้ี
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ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา
กรณทีีม่หาวทิยาลยัตรวจสอบพบวาผสูำเรจ็การศกึษาซึง่สภามหาวทิยาลยัไดอนมุตัปิรญิญา
หรอือนปุริญญาไปแลว มคุีณสมบตัไิมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบยีบน้ี
ใหสภามหาวทิยาลยัพจิารณาเพกิถอนปรญิญาหรอือนปุรญิญา โดยใหมผีลตัง้แตวันท่ีสภา
มหาวทิยาลยัไดอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาใหกบับคุคลน้ัน

ขอ ๓๓ ในกรณทีีม่เีหตผุลท่ีจำเปนและสมควร มหาวทิยาลยัอาจพจิารณามใิหผสูำเรจ็การศกึษาผหูนึง่
ผใูดเขารบัพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร ใหออกเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

หมวด ๑๐
การยายโอนนักศึกษา

ขอ ๓๔ การรับโอนนสิตินักศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอืน่
๓๔.๑ นิสตินักศกึษาจากสถาบนัอ่ืน ถาคณุสมบตัแิละผลการเรยีนอยใูนมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทำไดตอเม่ือมีทีส่ำหรบัเขาศกึษาวางพอในหลกัสตูร
ทีข่อเขาศกึษาและใหคณะทีจ่ะรบัเขาศกึษาเปนผพูจิารณารบัโอน ทัง้นีค้ณะอาจ
กำหนดวธิกีาร หลกัเกณฑพจิารณาเพิม่เตมิอกีกไ็ด

๓๔.๒ นิสตินักศกึษาทีจ่ะไดรบัการพจิารณารบัโอน จะตองไมเปนผทูีพ่นสภาพการเปนนิสติ
นักศกึษาจากสถาบนัเดิมและตองไดศกึษาอยใูนสถาบนัน้ันมาแลวไมนอยกวา ๒
ภาคการศกึษาปกต ิทัง้น้ี ไมนับภาคการศกึษาทีล่าพกัการศกึษา และตองไดระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต ๒.๐๐ ข้ึนไป

๓๔.๓ นิสตินักศกึษาทีป่ระสงคจะโอนมาศกึษา จะตองสงใบสมคัรถงึสำนกับรหิารและพฒันา
วิชาการไมนอยกวา ๖ สปัดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีประสงค
จะเขารบัการศกึษาน้ัน พรอมกบัแนบเอกสารตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

๓๔.๔ หลกัเกณฑการเทยีบโอนรายวิชาและจำนวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั

๓๔.๕ นักศกึษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน มสีทิธิเ์รียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกนิ
สองเทาของจำนวนปทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรท่ีเขาศกึษา โดยนับรวมเวลาเรียนจาก
สถาบนัเดิมดวย

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสำหรับนักศกึษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัย
จะไมนำระดบัคะแนนของรายวิชาท่ีเทยีบโอนจากสถาบนัเดิม มาคำนวณระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสม
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ขอ ๓๕ การยายคณะเรยีน
๓๕.๑ การยายคณะเรยีน จะกระทำไดตอเม่ือไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ

คณะของคณะทีก่ำลงัศกึษาและคณะทีป่ระสงคจะขอยายเขาศกึษา
๓๕.๒ นักศกึษาทีม่สีทิธิข์อยายคณะเรยีน จะตองมคุีณสมบตัดิงัตอไปนี้

๓๕.๒.๑ เปนนักศกึษาท่ียงัมีสทิธิเ์รียนในคณะเดิม
๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรยีนมากอน
๓๕.๒.๓ มเีวลาศกึษาอยใูนคณะเดมิไมนอยกวา ๒ ภาคการศกึษาปกตแิละมหีนวยกิต

สะสมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๓๕.๓ นักศกึษาทีป่ระสงคจะยายคณะเรยีน จะตองยืน่เอกสารตางๆ ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ตอสำนักบริหารและพฒันาวิชาการผานคณะท่ีกำลงัศกึษา ทัง้น้ีนักศกึษาจะตองย่ืน
เอกสารดงักลาว กอนเริม่ภาคการศกึษาทีข่อยายอยางนอย ๖ สปัดาห

คณะทีนั่กศกึษาประสงคจะขอยายสามารถกำหนดหลกัเกณฑการยาย
       คณะและวธิกีารโดยออกเปนประกาศของคณะ
๓๕.๔ หลกัเกณฑการเทยีบโอนรายวิชาและอืน่ๆ

๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาทีจ่ะโอน ใหอยใูนดุลยพนิิจของคณะท่ีจะรับเขาศกึษา
๓๕.๔.๒ ตองรบัโอนหนวยกิตของรายวิชาทีเ่ทียบเทากนัไดทัง้หมด
๓๕.๔.๓ นักศกึษาทีไ่ดรบัอนุมตัใิหยาย จะตองเรยีนไมนอยกวาครึง่หนึง่ของจำนวน

หนวยกิต ทีก่ำหนดในหลกัสตูรท่ียายเขาศกึษา
๓๕.๕ นักศกึษาท่ีไดรบัอนุมตัใิหยาย มสีทิธิเ์รียนในหลักสตูรท่ียายเขาศกึษาไมเกนิสองเทา

ของจำนวนปทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรน้ัน โดยนับจากวนัท่ีเขาศกึษาในมหาวทิยาลยั
๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสำหรับนักศกึษาท่ีไดรบัอนุมตัใิหยาย ใหคำนวณระดับ

คะแนนเฉลีย่สะสมจากรายวชิาทัง้หมดทีร่บัโอนมาจากหลกัสตูรเดิม รวมกบัรายวชิา
ทีเ่รยีนในหลักสตูรใหม ทีย่ายเขาศกึษาดวย

ขอ ๓๖ การเปล่ียนหลกัสตูรภายในคณะหรอืการเปลีย่นสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของ
แตละคณะ

หมวด ๑๑
การลา การพนสภาพนักศกึษา และการคืนสภาพนักศกึษา

ขอ ๓๗การลา
๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดงัน้ี

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากจิ
๓๗.๑.๒ การลาพกัการศกึษา



59

๓๗.๑.๓ การลาออก
๓๗.๒ การลาปวยหรือลากจิ นักศกึษาจะลาไดในกรณทีีม่เีวลาเรียนไมต่ำกวารอยละ ๘๐

ของเวลาเรยีนท้ังหมด มฉิะนัน้จะตองขอลาพกัการศกึษา และการลาทีเ่กีย่วของกบั
การสอบใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบยีบน้ี และตามรายละเอยีดท่ีมหาวทิยาลยั
กำหนด นอกเหนอืจากนีใ้หอยใูนดลุยพนิิจของอธกิารบดี

๓๗.๓ การลาพกัการศกึษา
๓๗.๓.๑ นักศกึษาอาจจะไดรบัอนุญาตใหลาพกัการศกึษา ในกรณใีดกรณหีนึง่ตอไปนี้

(๑) ถกูเกณฑหรอืระดมเขารบัราชการทหาร
(๒) ไดรบัทุนแลกเปล่ียนนักศกึษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึง่

มหาวทิยาลยัเหน็สมควรสนับสนุน
(๓) เหตผุลความจำเปนอ่ืนท่ีคณะเหน็สมควร

๓๗.๓.๒ วิธปีฏบิตัใินการลาพกัการศกึษา ใหนักศกึษาหรอืผปูกครอง ในกรณทีี่
นักศกึษาไมอาจดำเนนิการดวยตนเองได ยืน่ใบลาพรอมหลกัฐานอ่ืนๆ
ทีค่ณะผานอาจารยทีป่รกึษา เพือ่ใหคณบดเีจาสงักดัเปนผพูจิารณาอนมุตัิ
และแจงสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการเพือ่ปรบัสถานะ ทัง้นีนั้กศกึษา
จะตองดำเนนิการไมนอยกวา ๒ สปัดาหกอนวันแรกของการสอบประจำ
ภาคตามปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยั ยกเวนกรณทีีม่สีาเหตสุดุวิสยั
ใหอยใูนดุลยพนิิจของคณบดี

๓๗.๓.๓ นักศกึษาจะลาพกัการศกึษาไดคร้ังละไมเกนิหน่ึงภาคการศกึษาปกติ
เวนแตกรณมีเีหตจุำเปนหรือเหตสุดุวิสยั อาจใหลาพกัการศกึษา
คร้ังละหนึง่ปการศกึษาได  โดยตองไดรบัอนุมตัจิากอธกิารบดี

๓๗.๓.๔ นักศกึษาทีไ่ดรบัอนมุตัใิหลาพกัการศกึษา ตองชำระเงนิคาธรรมเนยีม
เพือ่รักษาสถานภาพนักศกึษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

๓๗.๔ การลาออก นักศกึษาตองย่ืนใบลาพรอมหนังสอืรับรองของผปูกครองและหลักฐาน
การแสดงวาไมมหีนีส้นิคางชำระ โดยผานการพจิารณาของอาจารยทีป่รกึษาและ
คณบดทีีนั่กศกึษาสงักดั เพือ่ใหมหาวทิยาลยัพจิารณาอนมุตั ิกรณทีีม่เีหตผุลความ
จำเปนอาจใหผปูกครองย่ืนใบลาออกแทนนกัศกึษากไ็ด

๓๗.๕ หลกัฐานทีใ่ชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย
๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรปูแบบทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณลีาเน่ืองจากปวย) ตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด
๓๗.๕.๓ หนังสอืรับรองจากผปูกครอง และหนงัสอืแสดงความเห็นของอาจารย

ทีป่รึกษากรณลีาปวยหรือลากจิเกิน ๑๕ วัน หรอืลาพกัการศกึษา หรอืลาออก
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๓๗.๕.๔ หนงัสอืแสดงความเห็นของอาจารยทีป่รึกษา การลาทกุประเภทตองผาน
ความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รึกษา

๓๗.๕.๕ หลกัฐานเอกสารประกอบอืน่แลวแตกรณ ีเชน เอกสารการไดรบัอนุมตัิ
ใหไปฝกปฏบิตังิานทีต่างประเทศ การเรยีกตวัเขารบัราชการทหาร
เปนตน

๓๗.๕.๖ หลกัฐานเอกสารแสดงการปลอดหนีส้นิคางชำระตอมหาวทิยาลยั กรณี
ลาออกหรอืลาพกัการศกึษา

๓๗.๖ การอนุมตัลิาพกัการศกึษาและการลาออกใหถอืตามวันท่ีอนุมตัใิหมผีลในการลา
๓๗.๗ การลาทกุกรณ ีจะไมไดรบัสทิธิย์กเวนจากระเบยีบ ขอบงัคบัอืน่ใดของมหาวทิยาลยั

ขอ ๓๘ การพนสภาพนกัศกึษา นักศกึษาจะพนสภาพนกัศกึษาตามหลกัเกณฑตอไปนี้
๓๘.๑ ตาย
๓๘.๒ ลาออก
๓๘.๓ ตกออก
๓๘.๔ ถกูสัง่ใหพนสภาพนกัศกึษาตามระเบยีบขอบงัคับของมหาวทิยาลยั
๓๘.๕ ขาดคณุสมบตักิารเขาเปนนักศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน ตามระเบยีบ

มหาวทิยาลยัขอนแกน
๓๘.๖ เรียนสำเร็จตามหลกัสตูร และไดรบัอนุมตัปิริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวทิยาลยั

โดยใหถอืวาวนัท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาเปนวันพนสภาพ
นักศกึษา เวนแตกรณทีีเ่ปนนักศกึษาในหลกัสตูรเพือ่ขออนมุตัสิองปรญิญาใหถอื
วันพนสภาพนกัศกึษาในวันท่ีอนุมตัปิริญญาท่ีสอง

๓๘.๗ ไมลงทะเบยีนเรียนใหเสรจ็สิน้ภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนดในแตละภาค
การศกึษา โดยมิไดลาพกัการศกึษาตามระเบียบ

๓๘.๘ ไมชำระคาธรรมเนยีมเพือ่ขึน้หรอืตอทะเบยีนภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
ในแตละภาคการศกึษา ยกเวนในกรณีเหตสุดุวิสยัท่ีมหาวิทยาลยัเหน็สมควร

๓๘.๙ ศกึษาในมหาวทิยาลยัเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษาทีก่ำหนดไวใน
หลกัสตูร ทัง้น้ี ใหนับรวมระยะเวลาท่ีลาพกัการศกึษาหรอืถกูสัง่พกัการศกึษาดวย

๓๘.๑๐ปลอมแปลงลายมือชือ่ผปูกครอง หรอืลายมือชือ่บคุคลอ่ืน เพือ่ใชเปน
หลกัฐานเทจ็ตอมหาวทิยาลยัตามขอ ๑๐.๓  แหงระเบยีบน้ี

๓๘.๑๑ตองโทษโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจำคกุเวนแตความผิดลหโุทษ หรอื
ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท

๓๘.๑๒โอนไปเปนนิสตินักศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาอืน่
๓๘.๑๓อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด
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ขอ ๓๙ การคนืสภาพนกัศกึษา
๓๙.๑ นักศกึษาทีพ่นสภาพนกัศกึษาอนัเน่ืองจากสาเหตตุอไปนี ้อาจขอคนืสภาพนกัศกึษาได

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรอื
๓๙.๑.๒ พนสภาพเนือ่งจากไดรบัการประเมนิใหไดอกัษร I และถกูประเมนิ

ใหตกออกโดยยงัไมไดแกผลการประเมนิอกัษร I
๓๙.๒ หลกัเกณฑและวธิกีารขอคืนสภาพนกัศกึษา ใหออกเปนประกาศมหาวทิยาลยั

หมวด ๑๒
บทกำหนดโทษ

ขอ ๔๐ นักศกึษาท่ีกระทำผดิ หรือฝาฝนระเบียบน้ี ตองรับโทษทางวิชาการตามท่ีระบไุวในขอ ๔๑
แหงระเบียบน้ี และตองถกูพจิารณาลงโทษทางวินัยตามท่ีระบไุวในขอบงัคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยวินัยนักศกึษา อกีโสดหน่ึงดวย

ขอ ๔๑ โทษทางวชิาการ ม ี๔ สถาน ดงัน้ี
๔๑.๑ ปรับตกในรายวชิาทีเ่ปนกรณสีาเหตขุองการกระทำผดิหรอืการฝาฝนระเบยีบน้ี เชน

ทจุรติในการสอบและกรณทีีเ่ปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔
๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวากึง่หน่ึงของรายวิชาทีส่อบมาแลวสำหรบัภาคการศกึษานัน้ โดยนับ

ยอนหลงัตามลำดบัรายวิชาทีส่อบ
๔๑.๓ ปรบัตกในทุกรายวิชาท่ีเขาสอบแลวสำหรบัภาคการศกึษาน้ัน
๔๑.๔ ปรับตกในทกุรายวชิาทีล่งทะเบยีนสำหรบัภาคการศกึษานัน้

ขอ ๔๒ การดำเนินการเมือ่มีการกระทำผดิหรอืฝาฝนระเบยีบน้ี
๔๒.๑ ใหผทูีต่รวจพบวานกัศกึษากระทำผดิหรือฝาฝนระเบียบน้ี รวบรวมหลักฐาน

ขอเทจ็จริงตางๆ  รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพือ่พจิารณาและ
เสนอโทษ

๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณาความเหมาะสมอีก
ข้ันหน่ึง โดยใหโอกาสนกัศกึษาไดชีแ้จงขอเทจ็จริง ทัง้นีใ้หแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน
หลงัจากวันสดุทายของการสงผลการเรยีนตามปฏิทนิการศกึษาของมหาวทิยาลยั

๔๒.๓ ใหสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการบนัทึกประวตักิารลงโทษ และแจงใหคณะที่
นักศกึษาผน้ัูนสงักดัและผปูกครองของนกัศกึษาผน้ัูนทราบเปนลายลกัษณอกัษร

ขอ ๔๓ นักศกึษาทีถ่กูสัง่ลงโทษตามระเบยีบน้ี หรอืไมไดรบัอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาตามขอ ๓๐
อาจอทุธรณได ตามหลกัเกณฑดงัน้ี
๔๓.๑ ใหนักศกึษาผน้ัูนมีสทิธิอ์ทุธรณตออธกิารบดภีายในกำหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบ

คำสัง่ลงโทษ
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๔๓.๒ การอทุธรณคำสัง่ลงโทษใหทำเปนหนังสอืลงลายมอืชือ่ของผอูทุธรณ
๔๓.๓ การอทุธรณคำสัง่ลงโทษใหอทุธรณไดสำหรบัตนเองเทานัน้ จะอทุธรณแทนคนอ่ืน

หรอืมอบหมายใหคนอืน่อทุธรณแทนไมได
๔๓.๔ การปฏิบตัเิกีย่วกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ ๔๔ ใหอธกิารบดีมอีำนาจพจิารณาวนิิจฉยั มคีำสัง่เพิม่โทษ ลดโทษ หรอืยกโทษ ตามควรแกกรณี
โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี
กรณกีารอทุธรณการไมไดรบัอนุมตัปิริญญาหรืออนปุริญญา ใหอธกิารบดีเสนอความเห็น

ตอสภามหาวทิยาลยัเพือ่วนิิจฉัย
คำวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหน่ึง และของสภามหาวทิยาลยัตามวรรคสองใหถอืเปน

ทีส่ดุ แลวแจงคำวินิจฉัยเปนหนังสอืใหผอูทุธรณทราบภายใน ๑๕ วัน

หมวด ๑๓
การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศกึษาแตกตางจากคณะอืน่ๆ โดยเฉพาะการศกึษาในชัน้คลินิก
เน่ืองจากมีการเรียนภาคทฤษฎีควบคกูบัการฝกปฏิบตัทิางคลินิก จึงกำหนดการจัดการศกึษาและการ
วัดผลสำหรบัหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ในสวนท่ีแตกตางจากคณะอืน่ๆ ดงันี้
ขอ ๔๕ การจัดการศกึษาตลอดป การกำหนดระยะเวลาและภาคการศกึษา ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวทิยาลยั
ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรยีน การเพิม่และถอนรายวชิา การวดัผลและการประเมนิผลการศกึษา

การสอบแกตวั การข้ึนช้ันเรียน การเรียนซ้ำชัน้ การตกออก และการสอบเพือ่ปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑติ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั

บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๗ สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรีทีเ่ขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศกึษา
๒๕๕๖ ใหใชระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และประกาศหรือแนวปฏิบตั ิทีเ่ปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสำเรจ็การศกึษา
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ขอ ๔๘ ระเบยีบ หรอืประกาศใดทีใ่ชขอความ "ภาคการศกึษาฤดรูอน" ใหถอืเปน "ภาคการศกึษา
พเิศษ" ตามระเบยีบน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๒    พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ลงชือ่   พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
           (เภา สารสนิ)

                                                              นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน

ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2543

**********************
โดยเหน็สมควรปรับปรุงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยการจัดการเรยีนการสอน

ภาคการศกึษาฤดูรอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายคุณภาพการศกึษา  โดยยึดแนวคิดการ
เรยีนการสอนในภาคฤดูรอน วาเปนการเรียนการสอนเพือ่ซอมเสรมิและเตมิเต็มใหกบัสวนท่ีนักศกึษา
ขาดบกพรองในภาคการศกึษาปกติ  และเอือ้โอกาสใหนักศกึษาท่ีมศีกัยภาพสงูสามารถสำเรจ็การศกึษา
ไดกอนกำหนดหรอืตามแผนการศกึษา  สภามหาวทิยาลยัขอนแกน  อาศยัอำนาจตามความในมาตรา
16 (2) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2541 จึงวางระเบยีบไวดงัน้ี

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา " ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียน
การสอนภาคการศึกษาฤดูรอน  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2543 "

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคับต้ังแตภาคการศกึษาฤดรูอน  ปการศกึษา  2542 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก

3.1 ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการเปดภาคเรยีนฤดูรอน พ.ศ.  2516
3.2 ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอน (ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ. 2519
3.3 ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเปดภาคเรียนฤดูรอน (ฉบบัท่ี 3)

พ.ศ. 2520
และบรรดาระเบยีบ ขอบงัคับ คำสัง่ หรอืประกาศอืน่ใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในระเบียบใด

ซึง่ขัดแยงกบัระเบยีบน้ี ใหใชระเบยีบน้ีแทน
ขอ 4 ในระเบียบน้ี

" มหาวทิยาลยั " หมายถงึ  มหาวทิยาลยัขอนแกน
" นักศกึษา " หมายถงึ  นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน  ระดับปริญญาตรี  หรอื

บคุคลอืน่ท่ีมหาวทิยาลยัอนุมตัิ
ขอ 5 ผมูสีทิธเิขาศกึษาในภาคการศกึษาฤดูรอน  ตองเปนนักศกึษา
ขอ 6 กำหนดการเปดภาคการศกึษาฤดูรอนใหเปนไปตามปฎิทนิการศกึษาของมหาวิทยาลยั

โดยมชีัว่โมงการเรยีนการสอนของแตละวชิาไมนอยกวาภาคการศกึษาปกต ิ และใชเวลาศกึษาไมนอย
กวา 6 สปัดาห

ขอ 7 วิชาทีจ่ะนำมาเปดสอนในภาคการศกึษาฤดรูอน จะตองอยใูนเงือ่นไขใดเงือ่นไขหน่ึง
ดงัตอไปนี้
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7.1 เปนวิชาท่ีกำหนดไวในแผนการศึกษาท่ีหลกัสตูรใหเปดสอนภาคการศกึษา
ฤดรูอน

7.2 ถาเปนวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ  จะเปดสอนใหแก
นักศกึษาท่ีเคยเรียนวิชานัน้มากอนและสอบไมผานเทานัน้  ยกเวนวิชา
ทีอ่าจารยผสูอนไมสามารถสอนในภาคการศึกษาปกติ  หรอืในกรณีทีไ่ดรับ
อนมุตัจิากมหาวทิยาลยั

7.3 วิชาในหมวดวชิาเลอืกเสรใีหเปดสอนไดตามความจำเปน
ขอ 8 จำนวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน  ตองเปนไปตามเง่ือนไขดังน้ี

8.1 วิชาตามขอ  7.1 และขอ  7.2  ไมนอยกวา  10  คน
8.2 วิชาตามขอ  7.3  ไมนอยกวา  20  คน

ในกรณทีีม่นัีกศกึษาลงทะเบยีนเรียนนอยกวากำหนด  มหาวทิยาลยัอาจพจิารณาให
เปดสอนได  โดยความเหน็ชอบของอาจารยผสูอนและคณะทีเ่ปดสอน

ขอ 9 กรณีที่มหาวิทยาลัยมีประกาศปดวิชาใดใหคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน
แกนักศกึษาผไูดลงทะเบียนไวแลว

ขอ 10 นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนไดไมเกนิ 8 หนวยกิต หากประสงคลงทะเบยีนเกนิกวา
ใหคณบดหีรอืผรูกัษาราชการแทนคณบดขีองคณะทีนั่กศกึษาสงักดั พจิารณาอนญุาตใหลงเพิม่อกี
รวมแลวไมเกนิ  10  หนวยกิต

ขอ 11 วันเพิม่วิชาเรียนและวันถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั  วาดวย
การศกึษาขัน้ปริญญาตรี  สวนข้ันตอนการเพิม่หรอืถอนวชิาเรยีนใหปฎิบตัเิชนเดียวกนักบัการศกึษา
ภาคปกติ

ขอ 12 การกำหนดสิทธิในการเขาสอบปลายภาค  การวัดและประเมินผลการศึกษา
ใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยั  วาดวยการศกึษาขัน้ปริญญาตรี

ขอ 13 นักศกึษาทีก่ระทำผดิหรอืฝาฝนระเบียบน้ี  ตองไดรบัโทษทางวิชาการตามระเบยีบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามขอบังคับ
มหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยวินัยนักศกึษาอกีโสดหนึง่ดวย

ขอ 14 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  9   มนีาคม  พ.ศ.  2543

(ลงชือ่)     พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
                (เภา   สารสนิ)
        นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการศึกษาเพ่ือการขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ. 2546

เพือ่ใหการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน เอือ้ประโยชนตอนกัศกึษา โดยสามารถ
เขาศกึษาในหลกัสตูรสองหลกัสตูรในเวลาเดยีวกัน หรอืคาบเกีย่วกัน หรอืตอเนือ่งกนั และเมีอ่สำเรจ็
การศกึษาตามขอกำหนดของหลกัสตูรน้ัน ๆ สามารถขอรบัปรญิญาสองปรญิญาได อาศยัอำนาจ
ตามความในมาตรา 16(2) และ 16(3) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541
และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุคร้ังที ่ 11/2546 เมือ่วันท่ี 26 พฤศจกิายน 2546
สภามหาวทิยาลยัจึงวางระเบยีบเกีย่วกับการจัดการศกึษาเพือ่การขออนุมตัสิองปรญิญา ไวดงัตอไปนี้

ขอ  1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การจดัการศกึษาเพ่ือ
การขออนมุตัสิองปรญิญา พ.ศ. 2546"

ขอ  2 ใหระเบียบมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ  3 ในระเบียบน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“มหาวทิยาลยัอืน่” หมายถงึ สถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยหรอืในตางประเทศ

ทีม่ขีอตกลงความรวมมือกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในการจัดการศกึษาเพือ่ใหผสูำเรจ็การศกึษาไดรบั
สองปริญญา

“คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหนวยงานท่ีรบัผิดชอบบรหิารจดัการหลกัสตูร
“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน
ขอ 4 การจดัการศกึษาเพือ่การขออนมุตัสิองปรญิญา เปนการจัดการศกึษาเพือ่ใหนัก

ศกึษาท่ีเขาศกึษาในหลกัสตูรสองหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกน หรอืหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั
ทีร่วมกับมหาวิทยาลยัอืน่ ในชวงเวลาเดียวกันหรือคาบเกีย่วกันหรือตอเน่ืองกนั ซึง่เม่ือสำเรจ็การศึกษา
ตามขอกำหนดของหลักสตูรท้ังสองหลกัสตูรดังกลาว จะมีสทิธิไ์ดรบัปริญญาสองปริญญา ตามหลกั
สตูรและสาขาวิชาทีส่ำเรจ็การศกึษาน้ัน

ขอ 5 หลักสูตรท่ีจัดการศึกษาเพื่อใหผูสำเร็จการศึกษาไดรับสองปริญญา อาจเปน
หลกัสตูรในระดบัเดียวกันหรอืตางระดับกนักไ็ด ทัง้น้ีควรเปนสาขาวชิาทีใ่กลเคยีงกนัหรอืสงเสรมิซึง่
กนัและกนั

ขอ  6 การใหปริญญาสำหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตองเปนไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปริญญาตร ีหรอืระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การศึกษาระดบับณัฑติศกึษาหรือระเบียบ ประกาศอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ สวนการใหปริญญาสำหรบั
หลกัสตูรของมหาวิทยาลัยอืน่ ใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือกบัมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ

***************
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ขอ 7 ข้ันตอนการขออนุมตดิำเนินการจัดการศกึษา สำหรบัหลกัสตูรท่ีรวมมือกนัเพือ่ให
ผเูขาศกึษาไดรบัสองปรญิญา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของสภา
มหาวิทยาลยั

ขอ 8 การสมัครเขาศึกษา การรับเขาศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา การลงทะเบียนเรียน
การเทียบโอนรายวิชาและการสำเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามที่กำหนดในแตละหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัหรอืของมหาวทิยาลยัอืน่แลวแตกรณ ีและเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่
หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขดหรือแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาการตีความตามระเบียบน้ี
ใหอธกิารบดเีปนผมูอีำนาจวินิจฉัย และคำวนิิจฉัยของอธิการบดใีหถอืเปนท่ีสิน้สุด

ประกาศ   ณ   วันท่ี  18  ธนัวาคม  พ.ศ. 2546

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก   เภา  สารสนิ
   (เภา  สารสนิ)

                  นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน



68

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผสูำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2548

เพือ่เปนการเปดกวางและขยายโอกาสทางการศกึษา ใหผสูำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
สาขาตาง ๆ เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยคงเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานของหาวิทยาลัยขอนแกน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2541 โดยมติสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชุมคร้ังที ่ 2/2548 เมือ่วันท่ี 2 มนีาคม 2548 จึง
วางระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา "ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน  วาดวย  การศกึษาระดับปริญญาตรี สำหรบั
ผสูำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2548"

ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีสำหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2548 เปนตนไป บรรดาระเบียบ
ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 3 ในระเบียบน้ี
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
"สถาบนัอดุมศกึษา" หมายถึง สถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ หรอืของเอกชน

ทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
"คณะ" หมายถึง คณะวิชาหรอืหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมติสภา

มหาวทิยาลยั มหีนาทีจั่ดการศกึษาระดบัปรญิญา
ขอ 4 คณะทีจั่ดการศกึษาระดบัปริญญาตรี อาจรับบคุคลท่ีสำเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี

ในสาขาหนึ่ง ๆ แลว เขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวในระเบียบน้ี

ขอ 5 คุณสมบตัขิองบุคคลท่ีจะเขาศกึษาในหลกัสตูรของมหาวิทยาลัยตามขอ 4  ไดแก
(1) เปนผสูำเรจ็การศกึษาไมต่ำกวาข้ันปริญญาตรีหรอืเทียบเทาจากสถาบนัอดุมศกึษา

ที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแลว
(2) เปนผูมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามขอกำหนดของหลักสูตรน้ัน ๆ

ขอ 6 การเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ไดรับการยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรท่ีเขาศึกษา

เวนแตในรายที่คณะเห็นวา ผูเขาศึกษายังขาดความรูในหมวดศึกษาทั่วไปใน
รายวชิาใด กอ็าจกำหนดใหศกึษารายวชิาเหลานัน้เพิม่เติมไดโดยไมนับหนวยกติ

********************
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(2) รายวิชาอืน่ ๆ นอกเหนอืจากหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีไดศกึษามาแลว อาจไดรบั
การพิจารณาใหเทียบโอนหนวยกิตกับรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเขาศกึษา ทัง้นี้
รายวิชาทีจ่ะเทยีบโอนหนวยกิตได จะตองมเีน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสีข่องรายวชิาทีข่อเทยีบโอน และมผีลการเรยีนเทียบไดไมต่ำกวาระดบั C

(3) ผเูขาศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรียนตามหลกัสตูรท่ีเขาศกึษาไมนอยกวารอยละ 25
ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

(4) การพจิารณาเทยีบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 หลกัเกณฑอืน่ ๆ เกีย่วกบัการรบัเขาและการจดัการศกึษา ใหเปนไปตามระเบยีบหรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีใชกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขอ 8 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ เพิ่มเติมที่ไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ี เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาและรักษาคุณภาพได
ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา

การปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะท่ีรับผิดชอบ
จัดการหลักสูตรน้ันๆ เปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   มนีาคม   พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
            (เภา  สารสนิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

หมายเหตุ โดยทีม่หาวทิยาลยัมนีโยบายขยายโอกาสและเปดกวางทางการศกึษาใหมากขึน้  ประกอบ
กบัปจจุบนัมีผสูำเรจ็การศกึษาระดับปริญญาในสาขาหน่ึงสนใจเขาศกึษาระดับปริญญาตรี
ในอีกสาขาหนึ่งเปนจำนวนมากข้ึน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑที่เอื้อตอความตองการ
ดังกลาว ทั้งน้ี หลักเกณฑที่กำหนดอนุโลมจากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลกัเกณฑการศกึษาปริญญาท่ีสอนระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2542
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการศกึษาแบบรวมเรียนวชิา

ในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคคลภายนอก
 พ.ศ.  2525

เพือ่สงเสรมิการบรกิารทางวชิาการตอสงัคม  อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15(2)
แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ.  2521  สภามหาวทิยาขอนแกนจึงวางระเบยีบ
วาดวยการศกึษาแบบรวมเรยีนวิชาในระดบัปริญญาตร ี สำหรบับคุคลภายนอกไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา  “ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน  วาดวยการศึกษาแบบรวมเรียน
วิชาในระดบัปรญิญาตรี  สำหรบับคุคลภายนอก พ.ศ.  2525”

ขอ 2 ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตปการศกึษา  2525  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“การศกึษาแบบรวมเรียน (Audit)” หมายความถึง  การศกึษาเพือ่เพิม่พนู
ความรแูบบไมนับหนวยกติ
“มหาวทิยาลยั”  หมายความถงึ   มหาวทิยาลยัขอนแกน
“บคุคลภายนอก”  หมายความถงึ  ผทูีม่ไิดเปนนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 ประเภทของการศึกษาแบบรวมเรียน
การศกึษาแบบรวมเรียนวิชาในระดบัปริญญาตรี  สำหรบับคุคลภายนอกจดัเปน
2  ประเภท คือ
4.1 การศกึษาแบบรวมเรียนโดยไมมกีารประเมินผลการศึกษา
4.2 การศกึษาแบบรวมเรยีนโดยมกีารประเมนิผลการศกึษา

ขอ 5 คุณสมบัตขิองผสูมัครเขาศกึษา
5.1 ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรอืโรคทีเ่ปนอปุสรรคตอการศกึษา

โดยมีแพทยปริญญารับรอง
5.2 เปนผทูีม่คีวามประพฤติด ี โดยมีหนังสอืรับรองของขาราชการต้ังแตระดับ

3 ข้ึนไป
5.3 มคุีณสมบตัคิรบถวน  ตามเง่ือนไขของรายวิชาท่ีตองการศึกษาหรืออยใูน

ดลุยพนิิจของคณะทีเ่ปดสอนวิชาทีต่องการเขาศกึษา

********************
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ขอ 6 วิธกีารรบัเขาศกึษา
6.1 บคุคลภายนอกท่ีประสงคจะเขาศกึษาแบบรวมเรียนวิชาในระดับ

ปรญิญาตรี  วิชาใด  ตองยืน่ความจำนงขอเขาศกึษาวชิานัน้ท่ีกองบรกิาร
การศกึษาของมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 1 เดือน กอนวันลงทะเบยีน
วิชาเรียนประจำภาคการศกึษา  ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด

6.2 ใหกองบริการการศกึษาสงความจำนงตามขอ  6.1 ใหคณะทีเ่ปดสอน
วิชาน้ันพจิารณาและแจงผลการพจิารณาใหผสูมคัรทราบกอนกำหนดการ
ลงทะเบยีนวิชาเรยีน

ขอ 7 การลงทะเบยีนเรียนและชำระเงนิคาธรรมเนยีม
7.1 บคุคลภายนอกท่ีไดรบัอนุมตัใิหเขาศกึษาแบบรวมเรียนในแตละ

ภาคการศกึษาจะตองลงทะเบียนเรียน  และชำระเงนิคาธรรมเนียมให
เสรจ็สิน้ตามอตัราวนั  เวลา  และสถานที ่ ทีม่หาวทิยาลยักำหนด  และ
ตองยืน่หลกัฐานแสดงการลงทะเบยีนตอมหาวทิยาลยั  จึงจะถอืวาการ
ลงทะเบยีนน้ันสมบูรณ

7.2 ในกรณทีีม่เีหตอุนัสมควร  มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนวชิาใด
วิชาหน่ึง  หรือจำกดัจำนวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบยีนในวิชาใดวิชาหนึง่ได

ขอ 8 การถอนวิชา
การถอนวิชาทีไ่ดลงทะเบียนเรียนไปแลว  ตองแจงท่ีกองบริการการศึกษา

การถอนรายวิชาจะไมไดรบัการพจิารณาคืนคาธรรมเนียมใดๆ  ทัง้สิน้
ขอ 9 การประเมนิผลการศกึษา

9.1 บคุคลภายนอกทีเ่ขาศกึษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.1 แหงระเบยีบน้ี
ไมมกีารประเมินผลการศกึษา

9.2 บคุคลภายนอกทีเ่ขาศกึษาแบบรวมเรยีนตามขอ 4.2  แหงระเบยีบนี้
ใหมกีารประเมินผลการศึกษา

9.3 การประเมนิผลการศกึษาแบบรวมเรียนใหเปนสญัลักษณ  ความหมาย
และคาคะแนน  ดงัน้ี

สัญลักษณ ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกติ
     A ผลการประเมนิข้ันดีเยีย่ม  ( Excellent ) 4
     B ผลการประเมนิข้ันดี  ( Good ) 3
     C ผลการประเมนิขัน้พอใช  ( Fair ) 2
     D ผลการประเมนิข้ันออนมาก  ( Poor ) 1
     F ผลการประเมินข้ันตก  ( Failure ) 0
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ขอ 10 การใหใบรับรองผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหเฉพาะผูเขารวมเรียนประเภท

ประเมินผลเทานัน้
ขอ 11 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี  และใหมอีำนาจออกประกาศคำสัง่

หรอืขอปฏบิตัซิึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.  2525

(ลงชือ่)          วิจิตร  ศรสีอาน
                  (ศาสตราจารย  ดร.วิจิตร  ศรสีอาน)

 นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การลงทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลยั

พ.ศ.  2541

เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวาง
มหาวทิยาลัยในการผลิตบัณฑติ  โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมปีระสิทธภิาพ  ทัง้ยงัเปนการ
สงเสรมิบรรยากาศทางวชิาการในการสรางประสบการณทางวิชาการและสงัคมแกนักศกึษาในการ
ลงทะเบยีนเรียนขามมหาวทิยาลยัซึง่กนัและกนั

ดงันัน้เพ่ือใหการลงทะเบยีนเรียนขามมหาวทิยาลยั  ดำเนนิไปดวยความเรียบรอย อาศยั
อำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2541
ประกอบดวยมติสภามหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี  6  /2541 เม่ือวันท่ี  29  กรกฎาคม  2541
จึงวางระเบยีบไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย  การลงทะเบยีนเรียน
ขามมหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2541”

ขอ 2 ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตปการศกึษา  2541  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัมหดิล
มหาวทิยาลยัศลิปากร  มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร  และรวมถงึมหาวทิยาลยัและ /
หรือสถาบนัอ่ืนท่ีมขีอตกลงรวมกันเพือ่ใหมี
การลงทะเบยีนเรียนขามมหาวทิยาลยั

“การลงทะเบียนเรียน หมายถงึ การลงทะเบยีนเรียนในรายวิชาตางๆ
ขามมหาวิทยาลัย” และสอบผานตามเกณฑ

ของมหาวทิยาลยั/สถาบนัแหงหนึง่ และ
นำจำนวนหนวยกิตไปเปนสวนหน่ึงของ
จำนวนหนวยกิต ในหลกัสตูรมหาวิทยาลยั/
สถาบนัท่ีนักศกึษาสังกดั

“นักศกึษา” หมายถงึ นสิติและ / หรอืนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

********************
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ขอ 4 คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
มหาวทิยาลยัแตละแหงจะเปนผกูำหนดข้ึน

ขอ 5 วิธกีารลงทะเบยีนเรียนขามมหาวทิยาลยั
5.1 นักศกึษามหาวทิยาลยัอืน่ท่ีประสงคจะลงทะเบยีนเรียนท่ีมหาวทิยาลยั

ขอนแกน  ใหปฏบิตัดิงัน้ี
5.1.1 นักศกึษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวทิยาลยัในรายวิชาใด

ตองย่ืนความจำนงผานมหาวิทยาลัยท่ีนักศกึษาน้ันสังกดัอย ู และ
ไดรบัอนุมตัจิากผบูงัคบับญัชาสงูสดุของมหาวทิยาลยัถงึ
มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนเวลา ไมนอยกวา 2 เดอืน  กอนวัน
ลงทะเบยีนวิชาเรยีนประจำภาคการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน
กำหนด

5.1.2 มหาวทิยาลยัขอนแกนจะแจงผลการพจิารณา  ใหผสูมคัรทราบกอน
กำหนดการลงทะเบยีนวิชาเรยีน

5.1.3 นักศกึษาทีไ่ดรบีการอนมุตัใิหลงทะเบยีนเรียน  ในแตละภาค
การศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรียนและชำระเงนิคาธรรมเนยีม
การศกึษาตามระเบียบของมหาวิทยาลยัขอนแกน  ใหเสรจ็สิน้ตามวัน
เวลา และสถานทีท่ีม่หาวทิยาลยัขอนแกนกำหนด จึงจะถอืวาการ
ลงทะเบยีนน้ันสมบูรณ

5.2 กรณนัีกศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีประสงคจะลงทะเบยีนเรยีนขาม
มหาวทิยาลยัใหปฏบิตัติามหลกัเกณฑและเงือ่นไขท่ีมหาวทิยาลยัน้ันๆ
กำหนด

ขอ 6 การถอนรายวชิาใดๆ กด็ ีการประเมนิผลการศกึษากด็ ีและการใหใบรบัรองผลการ
ศกึษากด็ใีหเปนไปตามเงือ่นไขท่ีมหาวทิยาลยัน้ันๆ กำหนด

ขอ 7 ภายใตแหงระเบยีบน้ีมหาวทิยาลยัอาจจะประกาศงดการเรยีนการสอนวิชาใดวชิา
หนึง่หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนในวชิาใดวชิาหนึง่ได

ขอ 8 ใหอธบิดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศคำสัง่หรอื
ขอปฏบิตัใิดๆ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนีไ้ด

ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  สงิหาคม  พ.ศ.  2541

(ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
                 (เภา   สารสนิ)

                     นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการสอบประจำภาคของนักศกึษา  พ.ศ.  2547

เพือ่ใหการดำเนนิการสอบประจำภาคของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนไปดวย
ความเรียบรอยมีประสทิธภิาพ และบงัเกดิผลดีตอทางราชการ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16(2)
แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ 27.8  ของระเบียบมหาวิทยาลยั
ขอนแกน วาดวยการศกึษาข้ันปริญญาตรี  พ.ศ.  2542  และโดยมติสภามหาวทิยาลยัในคราวประชุม
คร้ังที ่ 1 / 2547  เมือ่วนัท่ี  28  มกราคม  2547 สภามหาวทิยาลยัจึงวางระเบยีบไวดงันี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา  “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยการสอบประจำภาค
ของนักศกึษา  พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตปการศกึษา  2547  เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย  การสอบไลของนกัศกึษา  พ.ศ.

2530  บรรดาระเบยีบ  ขอบังคับ  คำสัง่  หรอืประกาศอืน่ใดทีก่ำหนดไวแลวในระเบยีบน้ี หรอืที่
ขัดหรอืแยงกับระเบยีบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะทีนั่กศกึษาสงักดั
“คณบดี” หมายถงึ คณบดีของคณะท่ีนักศกึษาสงักดัอยู
“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถงึ คณะกรรมการประจำคณะทีนั่กศกึษาสงักดั
“อาจารยทีป่รกึษา” หมายถงึ อาจารยทีค่ณะแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษา

เกีย่วกับการศกึษาของนกัศกึษา
“คณะกรรมการสอบ” หมายถงึ คณะกรรมการทีค่ณะแตงต้ังใหรบัผิดชอบ

ดำเนินการเกีย่วกับการสอบประจำภาค
ของนักศกึษา

“กรรมการคุมสอบ” หมายถงึ ผทูีค่ณะแตงตัง้ใหเปนผคูวบคุมหองสอบ
วิชาใดวิชาหนึง่ของการสอบประจำภาค

“อาจารยประจำวิชา” หมายถงึ อาจารยผรูบัผิดชอบสอนประจำรายวิชาหนึง่
รายวิชาใด ทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลยัขอนแกน

“การสอบ” หมายถงึ การสอบประจำภาค  ซึง่เปนการสอบครัง้สดุทาย
ของแตละรายวชิาเมือ่เสรจ็สิน้การสอนในภาค
การศกึษาน้ันๆ

“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

*****************
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ขอ 5 การแตงกาย
ตองแตงกายใหสภุาพเรยีบรอยและถกูตองตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน

วาดวยเคร่ืองแบบ  และเคร่ืองแตงกายนักศกึษา
ขอ 6 ผมูสีทิธิเ์ขาสอบ

6.1 ตองมีเวลาเรียนรายวิชาน้ันไมต่ำกวารอยละ  80  ของเวลาเรียนท้ังหมด
สำหรบัรายวชิาทีเ่ปนภาคปฏบิตั ิ นักศกึษาตองปฏบิตังิานในรายวชิาน้ัน
จนครบตามกำหนดของรายวชิานัน้ๆ ทัง้น้ี  ยกเวนอาจารยประจำวชิา
จะกำหนดเปนอยางอืน่

6.2 ตองไมถกูลงโทษตัดสทิธิก์ารสอบจากมหาวิทยาลัย
ขอ 7 การเขาหองสอบ

7.1 หามเขาหองสอบกอนไดรบัอนุญาตจากกรรมการคมุสอบ
7.2 หามนำโทรศพัทเคลือ่นที ่ เครือ่งมอืสือ่สาร  อปุกรณอเิลก็ทรอนกิส

ทีส่ามารถจัดการขอมลู และเอกสารใดๆ เขาหองสอบ เวนแตอาจารย
ประจำวชิาอนญุาตไวเปนลายลกัษณอกัษร

7.3 ผทูีม่าหลงัจากเริม่ทำการสอบไปแลว จะไมไดรบัอนญุาตใหเขาสอบ
ยกเวนแตจะมีเหตผุลอนัสมควร  โดยใหข้ึนอยกูบัดุลยพนิิจของประธาน
คณะกรรมการสอบของแตละคณะ  หรอืผทูีป่ระธานคณะกรรมการสอบ
มอบหมาย  ทัง้น้ีตองไมเกนิ  30 นาทหีลงัจากเวลาทีเ่ริม่สอบแลว

7.4 นักศกึษาตองเขาหองสอบและนัง่สอบตามเลขทีน่ั่งทีค่ณะกรรมการสอบ
ไดจัดไวให

ขอ 8 การปฏบิตัตินระหวางการสอบ
8.1 นักศกึษาตองใหความรวมมือและปฏบิตัติามคำสัง่ของกรรมการคุมสอบ
8.2 ใหนักศกึษาผเูขาสอบแสดงบตัรประจำตวันักศกึษา  หรอืบตัรอืน่ใดที่

ทางราชการออกให ทีม่รีปูถายและลายมอืชือ่  ใหกรรมการคุมสอบ
ตรวจสอบกอนลงนามในบญัชีผเูขาสอบ

8.3 นักศกึษาตองมเีคร่ืองใชของตนเอง หามหยบิยมืเครือ่งใชกนัในหองสอบ
8.4 หามทำการทจรติ หรอืกระทำการใดๆ ทีส่อเจตนาทุจริต
8.5 หามสบูบุหรีห่รอืรบัประทานสิง่ใดในหองสอบ
8.6 หากมขีอสงสยัใดๆ เกีย่วกับขอสอบใหทำไปตามทีป่รากฏในขอสอบหรอื

ตามทีเ่หน็สมควร หรอืถามกรรมการคมุสอบ
8.7 ในกรณทีีม่คีวามจำเปนตองออกจากหองสอบ ตองไดรบัอนญุาต

จากกรรมการคมุสอบเสยีกอน
8.8 เม่ือไดยนิเสยีงสญัญาณหรอืประกาศจากคณะกรรมการคมุสอบวา

หมดเวลาสอบ  ใหยตุกิารเขียนใดๆ  โดยทันที
ขอ 9 การสงกระดาษคำตอบ

9.1 ใหกรอกขอความลงบนปกสมดุคำตอบใหครบถวน ถาเปนกระดาษ
คำตอบใหกรอกขอความหวักระดาษทกุแผน
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9.2 ใหวางกระดาษคำตอบและหรือสมุดคำตอบไวบนโตะนัง่สอบของตน
หรอืตามท่ีกรรมการคุมสอบกำหนดให

ขอ 10 การออกจากหองสอบ
10.1 หามนำขอสอบและกระดาษเขียนคำตอบออกไปนอกหองสอบเวนแต

จะไดรบัอนุญาตจากอาจารยประจำวิชาทีไ่ดระบไุวเปนลายลกัษณอกัษร
10.2 นักศกึษาจะออกจากหองสอบไดหลงัจากเวลาท่ีกำหนดใหเริม่สอบ

แลวไมนอยกวา  45  นาที
10.3 เม่ือสอบเสรจ็กอน  ตองออกไปใหพนบริเวณหองสอบและไมทำการใดๆ

อนัเปนการรบกวนผทูีย่งัสอบอยู
ขอ 11 การสอบเมือ่มเีหตสุดุวิสยั

เมื่อมีเหตุสุดวิสัยทำใหนักศึกษาไมสามารถเขาสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด
ตามวันเวลาท่ีกำหนดไวได  ใหนักศกึษาปฏบิตัดิงัน้ี

11.1 นักศกึษาตองแจงใหประธานคณะกรรมการสอบทราบทันที  ถงึเหตทุี่
ไมสามารถเขาสอบได  พรอมท่ีอยทูีค่ณะกรรมการสอบสามารถติดตอ
ได  คณะกรรมการสอบจะเปนผพูจิารณาวาเปนเหตสุดุวิสยั  ตามกลาวอาง
ของนักศกึษาหรอืไม

11.2 นักศกึษาอาจจะเขาสอบไดภายในวันเดียวกับท่ีขาดสอบรายวิชาหนึง่
รายวิชาใด  เมือ่คณะกรรมการสอบพจิารณาแลวมีความเหน็วาเปนเหตุ
สดุวิสยั ทัง้นีป้ระธานคณะกรรมการสอบจะแจงใหนักศกึษาทราบกำหนด
เวลาและสถานทีส่อบ

11.3 ในกรณทีีป่ระธานคณะกรรมการสอบพจิารณาแลว  เหน็วาไมสามารถ
จัดใหนักศกึษาเขาสอบไดภายในวันเดียวกับท่ีขาดสอบรายวิชาน้ันๆ
นักศกึษาจะตองปฏบิตัดิงันี้
11.3.1 กรณลีงทะเบยีนเรียนรายวชิาในคณะทีนั่กศกึษาสงักดัอยู

ใหนักศกึษาย่ืนคำรองตอคณบดผีานอาจารยทีป่รึกษาเพือ่
พจิารณาแจงใหอาจารยประจำวชิาดำเนนิการสอบชดเชย

11.3.2 กรณลีงทะเบยีนเรียนรายวิชานอกคณะท่ีนักศกึษาสงักดัอยู
ใหนักศกึษาย่ืนคำรองตอคณบดีผานอาจารยทีป่รึกษาเพือ่
พจิารณาแจงใหคณะทีอ่าจารยประจำวชิาสงักดัดำเนนิการสอบ
ชดเชย

11.4 เมือ่ไดรบัอนุมตัแิลว ใหนักศกึษาสอบชดเชยใหเสรจ็สิน้ภายใน
ระยะเวลาทีค่ณะกำหนด

ขอ 12 การปรบัโทษ
12.1 นักศกึษาผไูมปฏบิตัติามระเบียบน้ีถอืวา  มเีจตนาฝาฝน สอเจตนา

ทจุริต  หรอืทจุริต  และไดรบัโทษตามควรแกกรณ ี ดงัตอไปนี้
12.1.1 ปรบัตกในรายวชิานัน้
12.1.2 ปรับตกในรายวิชาท่ีเขาสอบแลว  สำหรบัภาคการศกึษานัน้
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12.1.3 ปรับตกในทุกรายวิชาทีล่งทะเบยีนสำหรบัภาคการศกึษาน้ัน  และ
ใหพจิารณาโทษทางวนัิยตามความในขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกนวาดวยวินัยนักศกึษา

12.2 ข้ันตอนในการปรับโทษ
12.2.1 ใหกรรมการคมุสอบอยางนอย 2 คน  ทำรายงานเสนอ

ตอประธานคณะกรรมการสอบ  ในกรณทีีนั่กศกึษาทจุริต
สอเจตนาทุจริต  หรอืฝาฝนขอปฏบิตัใินระเบียบน้ี

12.2.2 ใหคณะกรรมการสอบหรือคณะทำงานท่ีแตงตัง้โดยคณะกรรมการ
สอบ  รวบรวมหลักฐานขอเท็จจริงตางๆในขอ  12.2.1  โดยให
โอกาสนกัศกึษาไดชีแ้จงขอเทจ็จริงแลวนำเสนอตอคณะกรรมการ
ประจำคณะเพือ่พจิารณาโทษ  ทัง้นีใ้หแลวเสรจ็ภายใน  15  วัน
หลงัจากวันสุดทายของการสงผลการเรียน  (สำหรับอาจารย)
ตามปฏทินิการศกึษาของมหาวิทยาลยั

ขอ 13 นักศกึษาทีถ่กูสัง่ลงโทษตามระเบยีบนี ้ อาจอทุธรณไดตามหลกัเกณฑดงันี้
13.1 ใหยืน่อุทธรณตออธกิารบดภีายในกำหนด  30  วัน  นับแตวันทราบ

คำสัง่ลงโทษ  โดยตองทำเปนหนงัสอืลงลายมอืชือ่ของผอูทุธรณ
13.2 การอทุธรณคำส่ังลงโทษ ใหอทุธรณไดสำหรบัตนเองเทานัน้ จะอทุธรณ

แทนคนอ่ืนหรือมอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได
13.3 ใหอธกิารบดีมอีำนาจพิจารณาวินิจฉัย  มคีำสัง่เพิม่โทษ  ลดโทษ  หรอื

ยกโทษตามควรแกกรณ ี โดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณบดี
ขอ 14 การยกเลิกการสอบในกรณีทีม่เีหตสุดุวิสยั  หรอืเหตกุารณไมปกติทีท่ำใหการสอบ

ดำเนนิการไมสมบรูณ  ใหคณะเสนอขออนมุตัติอมหาวทิยาลยั
ขอ 15 ใหคณะมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบของนักศึกษา

เพิม่เติมท่ีไมขัดหรอืแยงกบัระเบียบน้ี
ขอ 16 การสอบกลางภาค  หรอืการสอบคร้ังสุดทายของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน

ระบบชดุวิชาหรอืระบบอืน่ๆ  ทีไ่มใชระบบภาคการศกึษา ใหใชแนวปฏิบตัใินการสอบตามระเบยีบน้ีได
โดยอนโุลม

ขอ 17 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบน้ี  และใหมอีำนาจออกประกาศ  คำสัง่
หรอืแนวทางปฏิบตัซิึง่ไมขัดหรือแยงกบัระเบียบน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  กมุภาพนัธ  พ.ศ.  2547

(ลงชือ่) พลตำรวจเอก เภา    สารสนิ
         (เภา   สารสนิ)

                นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน



79

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  และการศึกษา

ตามอัธยาศยั เขาสกูารศกึษาในระบบตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2550

เพือ่เปนการเปดโอกาสทางการศกึษาแกผทูีม่คีวามรคูวามสามารถและประสบการณจากการศกึษา
นอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั ไดเขาศกึษาในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน สอดคลองกบั
พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 15 ทีก่ำหนดใหมกีารเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรือ่ง หลกัเกณฑการเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสกูารศกึษาในระบบ  พ.ศ.2545

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุคร้ังที ่  5/ 2550  เม่ือวนัท่ี 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จึงวางระเบยีบไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการ
ศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เขาสกูารศกึษาในระบบตามหลกัสตูร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550”

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลยั วิทยาเขต และหนวยงานทีม่ี

ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“คณบดี” หมายถึง คณบดขีองคณะ และใหหมายรวมถึงผบูริหาร

ของวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานท่ี
มีชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถงึ คณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงาน
ที่มีชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  และ
มอีำนาจหนาทีเ่ชนเดียวกับกรรมการประจำคณะ

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการทีค่ณะหรอืมหาวทิยาลยัแตงตัง้
ใหทำหนาท่ีบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

********************
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“สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ” หมายถึง สำนกัทะเบยีนและประมวลผล (สำนกับรหิาร
และพฒันาวชิาการ) ตามประกาศสภามหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่3/ 2548)

“นักศึกษา” หมายถึง นักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีข่อเทียบโอน
ผลการเรียน

“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกำหนดจุด
มงุหมาย รปูแบบ วิธกีารจดัการศกึษา ระยะ
เวลาของการศกึษา การวดัและประเมนิผล  ซึง่
เปนเง่ือนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดย
เน้ือหาหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของบุคคลแตละกลมุ  เชน  หลกัสตูรฝกอบรม
เฉพาะทาง หลกัสตูรการศึกษาท่ีไมไดใหปรญิญา
เปนตน

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายถึง การศกึษาทีใ่หผเูรยีนไดเรยีนรดูวยตนเองตาม
ความสนใจ ศกัยภาพ  ความพรอม  และโอกาส
โดยศกึษาจากบคุคล ประสบการณ สงัคม
สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอื่นๆ

“หลกัสตูร” หมายถงึ หลกัสตูรท่ีไดรบัอนุมตัจิากสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“รายวิชา” หมายถึง รายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“กลุมรายวิชา” หมายถึง รายวิชาจำนวนมากกวาหนึ่งรายวิชาข้ึนไป
ที่มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถงึ  การเทยีบโอนความร ูและหรอืประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อนับเปนหนวยกิตเทียบเทา
รายวิชาตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกน

ขอ 4 ผมูสีทิธิข์อเทยีบโอนผลการเรยีน ตองเปนผทูีผ่านการสอบคดัเลอืกหรอืไดรบัการคดัเลอืกใหเขา
ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีสถานภาพเปนนักศึกษา

ขอ 5 หลักเกณฑการเทียบโอน
5.1 การเทียบโอนความรแูละหรอืประสบการณ  ใหเทียบโอนเปนรายวิชาหรอืกลมุรายวิชากไ็ด

โดยเนื้อหาความรูและประสบการณที่จะเทียบโอนไดตองไมนอยกวาสามในสี่ของเน้ือหา
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอน และจำนวนหนวยกิตท่ีจะเทียบโอนได ตองเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานการนับจำนวนช่ัวโมงในการเทียบหนวยกิต
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5.2 การประเมินความรูและหรือประสบการณเพื่อเทียบโอนผลการเรียน ใหประเมินไดจาก
ผลการทดสอบมาตรฐาน ผลการทดสอบที่เชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ วุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรหรือผลการประเมินความรูจากการอบรมที่จัดโดยองคกรหรือสถาบัน
ที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ หรือการประเมินแฟมสะสม
งาน โดยตองเปนความรแูละประสบการณทีม่อีายไุมเกนิ 5 ป กอนเขาศกึษาในมหาวทิยาลยั

การทดสอบ หรอืวุฒบิตัร หรอืประกาศนียบัตรใด ๆ ทีค่ณะจะพจิารณาใหเทียบโอน
ไดตามความในวรรคแรก ใหจัดทำรายชือ่โดยออกเปนประกาศของคณะ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ

คณะอาจจัดใหมีการทดสอบหรือกระบวนการประเมินความรูและประสบการณของ
นักศกึษา เพือ่นำมาพจิารณาการเทียบโอนผลการเรียนกไ็ด

5.3 นักศกึษาทีไ่ดรบัวุฒบิตัรหรอืประกาศนยีบตัรหรอืผลการประเมนิความรจูากการอบรมหรอื
การศกึษานอกระบบท่ีจัดโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั มาแลวไมเกนิ 5 ป กอนเขาศกึษาใน
มหาวิทยาลัย สามารถขอเทียบโอนความรูจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบน้ันได
ทั้งนี้รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำหนด

5.4 ผลการประเมินความรูและหรือประสบการณที่จะสามารถเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาไดตองเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี
(1) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผลการประเมินตองเทียบได

ไมต่ำกวาระดบัคะแนนตัวอักษร C หรอืแตมระดับคะแนน 2.00 หรอื S แลวแตกรณี
(2) รายวชิาหรอืกลมุรายวชิาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ผลการประเมนิตองเทยีบได

ไมต่ำกวาระดบัคะแนนตัวอักษร B หรอืแตมระดับคะแนน 3.00 หรอื S แลวแตกรณี
5.5 การใหหนวยกิตจากการเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี

(1) หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี จำนวนหนวยกติทีใ่หเทยีบโอนได รวมกนัแลวตองไมเกนิ
สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรน้ันๆ  และนักศึกษาตองใชเวลา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา

(2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนหนวยกิตท่ีใหเทียบโอนได รวมกันแลวตอง
ไมเกินหน่ึงในสามของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรน้ันๆ และนักศึกษาตอง
ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา

5.6 ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาค
การศึกษาที่เปดสอนในขณะนั้น

5.7 ผลการเรียนท่ีเทียบโอนได จะตองไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
5.8  นักศกึษาท่ีไดรบัอนุมตัใิหเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตตามระเบียบน้ี จะไมมสีทิธิไ์ดรบั

ปริญญาเกียรตินิยม
ขอ 6 การบันทึกผลการเทียบโอนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังนี้

6.1 หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบนัทึกเปน CS (Credits from Standardized test)
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6.2  หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน CE (Credits
from Exam)

6.3 หนวยกิตท่ีไดจากการอบรมท่ีจัดโดยหนวยงานหรือสถาบนัอ่ืน ใหบนัทึกเปน CT (Credits
from  Training)

6.4  หนวยกติทีไ่ดจากการประเมนิแฟมสะสมงาน ใหบนัทึกเปน CP (Credits  from Portfolio)
6.5 หนวยกิตท่ีไดจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบท่ีจัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยให

บันทึกเปนระดับคะแนนตัวอักษร ตามที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดการศึกษา
ในกรณทีีไ่มไดมกีารประเมนิระดบัคะแนนไว ใหบนัทึกเปน CT (Credits  from Training)
ขอ 7 ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอน

7.1 นักศกึษาท่ีประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียน จะตองยืน่คำรองขอเทียบโอนผลการเรียน
ภายใน 30 วันนับจากวนัท่ีเปดภาคการศกึษาแรกทีเ่ขาศกึษา และสามารถยืน่คำรองไดเพยีง
คร้ังเดียวเทานั้น ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

7.2 ใหคณะพิจารณาการเทียบโอนโดยอาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหดำเนินการประเมินผลความรูหรือประสบการณ
และเสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ีคณะแตงต้ัง แลวเสนอตออธิการบดีผานผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.3 กรณทีีเ่ปนการเทยีบโอนรายวชิานอกคณะ ใหคณะทีนั่กศกึษาสงักดัสงคำรองและหลกัฐาน
การขอเทียบโอนใหแกคณะทีร่บัผิดชอบรายวิชาทีข่อเทียบโอน การพิจารณาการเทยีบโอน
ใหดำเนนิการตามขอ 7.2 โดยอนุโลม

7.4 ใหคณะสามารถกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนท่ีไม
ขัดแยงกับระเบียบนี้ได โดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 8 อตัราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนไปแลว
ใหสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการดำเนนิการเพกิถอนการลงทะเบยีนรายวิชานัน้ๆของนักศกึษา

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอำนาจออกประกาศ คำส่ังหรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
                  (เภา   สารสนิ)

         นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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บันทกึหลกัการและเหตุผล
ประกอบระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน

วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕
********************

หลักการ
ใหมรีะเบยีบวาดวยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕

เหตุผล
ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดยทุธศาสตรในการพฒันาสกูารเปนมหาวทิยาลยัวิจัย

ซึง่กลยทุธหนึง่ในการพฒันาดงักลาว คือการพฒันาการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ดงัน้ันการกระตนุ
สงเสรมิใหมจีำนวนนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาสงูข้ึน จึงเปนปจจัยพืน้ฐานสำคัญในการพฒันาผลงาน
วิจัยของมหาวิทยาลยั ประกอบกับในการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พบวามนัีกศกึษาจำนวนหน่ึง
ที่มีศักยภาพสูง สามารถศึกษาในการศึกษาระดับสูงได เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษา
ในกลมุน้ีสามารถเขาศกึษาในระดับบณัฑติศกึษาไดอยางตอเน่ืองได โดยใชระยะเวลาท่ีศกึษานอยลง
จึงควรมีกลไกสงเสริมใหสามารถจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษากลุมน้ีเปนการเฉพาะตามกรอบ
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ไวดวย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕

********************
เพือ่สงเสรมิผทูีม่คีวามรคูวามสามารถพเิศษไดมโีอกาสศกึษาในมหาวทิยาลยัไดตามความ

ตองการและสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง สามารถศึกษาตอในระดับสูงข้ึนโดยใชระยะเวลา
ในการศึกษานอยลง อันสงผลใหการบริหารงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไป
อยางมปีระสทิธภิาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกบัขอ ๗ ของประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง แนวทางการจดัการศกึษา
ระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยจึงวาง
ระเบยีบไวดงัน้ี

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการจัดการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีแบบกาวหนาพ.ศ. ๒๕๕๕"

ขอ ๒ ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบยีบ คำสัง่ ขอบงัคับ หรอืประกาศอืน่ใดท่ีกำหนดไวในระเบยีบน้ี

หรอืท่ีขัดหรอืแยงกบัระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี

"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
"มหาวิทยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"คณะ" หมายความวา คณะหรอืหนวยงานท่ีมีหลกัสตูรระดับ

ปริญญาตรี
"อธกิารบดี" หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"การจดัการศกึษาระดบั หมายความวา การจดัการศกึษาโดยใชหลกัสตูรที่
ปรญิญาตรีแบบกาวหนา" เปดสอนอยแูลวใหรองรบัศกัยภาพ

ของผทูีม่คีวามสามารถพิเศษ โดย
กำหนดใหศกึษาในรายวิชาท่ีกาวหนา
กวาทีม่กีารเรยีนการสอนในหลกัสตูรน้ัน
หรอืใหศกึษาบางรายวชิาในระดบับณัฑติ
ศกึษาท่ีเปดสอนอยแูลว หรอืการทำวจัิย
ทีม่คีวามลมุลกึทางวชิาการ



85

"การศกึษาระดับ หมายความวา การศกึษาในหลกัสตูรระดับบณัฑติ
บณัฑติศกึษา" ศกึษาสาขาวชิาเดยีวกับการศกึษาใน

ระดบัปริญญาตรีทีจั่ดการศกึษาแบบ
กาวหนา

"ผมูคีวามสามารถพเิศษ" หมายความวา ผทูีม่คุีณสมบตัพิืน้ฐานเหมือนผเูขา
ศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ปกตแิตมคีวามสามารถเปนพเิศษดาน
สตปิญญา ความรคูวามสามารถ หรอื
คุณสมบตัอิืน่ใดทีส่ะทอนความเปน
ผมูคีวามสามารถพเิศษทางวชิาการ
ตามทีค่ณะกำหนดสำหรบัหลกัสตูรน้ัน ๆ

ขอ ๕ การจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนาเปนการจัดการศกึษาในหลกัสตูร
ปริญญาตรีทีม่หีลกัสตูรระดับบัณฑติศกึษาในสาขาเดยีวกันหรอืสาขาทีเ่กีย่วของกนั
ของมหาวทิยาลยัรองรบัเพือ่สงเสรมิใหผมูคีวามสามารถพเิศษสามารถศกึษาตาม
ศกัยภาพของตนเองไดอยางเตม็ท่ี และสามารถลดระยะเวลาการศกึษาในระดบั
บณัฑติศกึษาลงได

ขอ ๖ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรของการจัดการศกึษาระดบัปริญญาตรีแบบ
กาวหนา ตองไมนอยกวาหลกัสตูรปริญญาตรีแบบปกติ และตองมีรายวิชาในระดับ
บณัฑติศกึษาและหรอืรายวิชาวิทยานิพนธ

ขอ ๗ โครงสรางการจัดการศกึษาระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนา กำหนดใหมรีายวิชา
ระดบับณัฑติศกึษาจำนวนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกติ และหรอืรายวิชาวทิยานพินธ
อกีไมนอยกวา ๖ หนวยกิต และใหเทยีบโอนในการศกึษาระดับบณัฑติศกึษาได
ทัง้น้ีรายวิชาวทิยานิพนธทีเ่ทยีบโอนไปยงัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตองมี
หวัขอวทิยานพินธเปนหวัขอเดยีวกนัหรอืเกีย่วของกนักบัหวัขอวทิยานพินธ
ในระดบับณัฑติศกึษา

ขอ ๘ นกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา ตองเรยีน
และสอบผาน หรอืเทยีบโอนรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะของหลกัสตูรปกตแิลว
ไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของจำนวนหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลกัสตูรนัน้ๆ
และมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่ำกวา ๓.๐๐

ขอ ๙ ระบบการจดัการศกึษาของการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา
ใหเปนระบบเดยีวกนักบัการจดัการศกึษาของหลกัสตูรปรญิญาตรทีีนั่กศกึษา
กำลงัศกึษา ทัง้น้ีคณะควรสงเสริมและพฒันานกัศกึษาใหเปนผมูวีฒุภิาวะทีด่ี
เพือ่ใหมคีวามพรอมกับการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาควบคกูนัไปดวย
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ขอ ๑๐ การประเมินผลรายวิชาระดบับัณฑติศกึษาและรายวิชาวิทยานิพนธใหเปนไปตาม
ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบณัฑติศกึษา

ขอ ๑๑ นักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนาแลว
ตองรกัษาระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ในแตละภาคการศกึษาไมต่ำกวา ๓.๐๐ และ
ตองไมมผีลการเรยีนวิชาใดต่ำกวาระดบัคะแนน C และหรอืไดรบัการประเมนิ
รายวชิาวทิยานิพนธเปน S เปนจำนวนหนวยกิตไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จำนวนหนวยกิตวิชาวิทยานิพนธทีล่งทะเบียนในภาคการศึกษาน้ันๆ

ขอ ๑๒ กรณนัีกศกึษาท่ีเขาศกึษาในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา
แลว ไมสามารถรกัษาสถานภาพตามทีก่ำหนดในขอ ๑๑ ไดใหนักศกึษากลบั
เขาเรยีนในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีแบบปกต ิโดยเทยีบหนวยกิตและคาคะแนน
ทีเ่รยีนในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนาทัง้หมดกลบัไปยงั
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีแบบปกตดิวย

ขอ ๑๓ วิธกีารและขัน้ตอนการขออนุมตักิารจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ตอสภามหาวทิยาลยั ใหเปนไปตามทีม่หาวทิยาลยัประกาศกำหนด

ขอ ๑๔ หลักเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไขอืน่ ทีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี ทีเ่ปนการกำหนด
เปนการทัว่ไป หรอืเปนการเฉพาะสำหรบัแตละหลกัสตูร ใหออกเปนประกาศ
มหาวทิยาลยั

ขอ ๑๕ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่
หรอืระเบยีบปฏบิตั ิทีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้ในกรณทีีม่ปีญหาการตคีวามหรอืการปฏบิตัติาม
ระเบยีบน้ี ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉยั และการวนิิจฉยัน้ันใหถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วันท่ี   ๙    กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตำรวจเอก         เภา  สารสนิ
          (เภา  สารสนิ)

             นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๓๙๗/๒๕๕๕)
เรือ่ง ข้ันตอนการขออนุมัติจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา

********************
เพื่อใหการขออนุมัติในการนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

มาดำเนินการจัดการศกึษาแบบกาวหนา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธภิาพ และบงัเกดิ
ผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ ๑๓ และ ๑๕ แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕ และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณบด ีคราวประชมุคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๕ เมือ่วันท่ี ๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศไวดงันี้

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๓๙๗/๒๕๕๕)
เรือ่งข้ันตอนการขออนุมตัจัิดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา"

ขอ ๒ ใหประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศน้ี

"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"คณะ" หมายความวา คณะหรอืหนวยงานทีม่หีลกัสตูร

ระดบัปริญญาตรี
"อธกิารบดี" หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"การจดัการศกึษาระดบั หมายความวา การจดัการศกึษาโดยใชหลกัสตูร
ปรญิญาตรีแบบกาวหนา" ทีเ่ปดสอนอยแูลวใหรองรบัศกัยภาพ

ของผทูีม่คีวามสามารถพิเศษ โดย
กำหนดใหศกึษาในรายวิชาทีก่าวหนา
กวาทีม่กีารเรยีนการสอนในหลกัสตูร
น้ันหรือใหศกึษาบางรายวิชาในระดับ
บณัฑติศกึษาทีเ่ปดสอนอยแูลว หรอื
การทำวจัิยท่ีมคีวามลมุลกึทางวชิาการ

ขอ ๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขออนุมัติจัดการแบบกาวหนา ตองเปนหลักสูตร
มหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีไดรบัอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัแลว และมหีลกัสตูรระดับบัณฑติศึกษา
ในสาขาวิชาเดยีวกันของมหาวิทยาลยัขอนแกนท่ีไดรบัอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัแลวรองรับ



88

ขอ ๕ ใหคณะที่ประสงคจะขออนุมัติจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ตองดำเนินการเสนอคำขอท่ีเปนไปตามเงื่อนไขข้ันต่ำที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕ ทกุประการโดยดำเนนิการ
ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี

๕.๑. จัดทำรายละเอยีดโครงการ โดยตองมเีอกสารตามแบบฟอรมท่ี
มหาวทิยาลยักำหนดดงัน้ี
(๑) บนัทึกขออนมุตัจัิดการหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา
(๒) แบบเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนินการจัดการหลกัสตูรระดับ

ปริญญาตรีแบบกาวหนา
(๓) ราง ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑ วิธกีาร และ

เงือ่นไขการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา สำหรบั
หลกัสตูรน้ันๆ (ถาม)ี

๕.๒. นำเสนอโครงการท่ีผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะน้ันๆ
ตอคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูร โดยตองเสนอโครงการตอ
คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรกอนกำหนดการเปดภาคการศกึษา
ทีข่อเปดดำเนนิการอยางนอย ๓ เดอืน มฉิะนัน้จะไมไดรบัการพจิารณา

๕.๓. หากคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรพจิารณาเหน็ชอบเบ้ืองตนในการ
ขออนมุตัดิำเนนิการจดัการหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนาแลว
ใหคณะรบัผิดชอบการจัดทำเอกสารสงถงึผอูำนวยการสำนกับรหิารและ
พฒันาวิชาการ เพือ่เสนอตอท่ีประชุมคณบดี และสภามหาวทิยาลยัตามลำดับ

ขอ ๖ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบน้ี ในกรณทีีม่ปีญหาการตีความหรือการ
ปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉยั และการวนิิจฉยัน้ันใหถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                   ลงชือ่        เดนพงษ  สดุภกัดี
       (ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ สดุภกัดี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน



89

ข้ันตอนการขออนุมัติดำเนนิการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
(เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบบัท่ี ๓๙๗/๒๕๕๕ ลำดบัท่ี ๑)

คณะจดัทำเอกสารโครงการขออนมุตัดิำเนินการจดัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีแบบกาวหนา ตามแบบฟอรมทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน

คณะเสนอโครงการขออนมุตัดิำเนินการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี
แบบกาวหนา ตอคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตรของมหาวิทยาลยั

คณะปรบัปรุงแกไขเอกสารและเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนินการจัด
การศกึษาระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา ตอทีป่ระชมุคณบดี

คณะปรบัปรุงแกไขเอกสารและเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนินการจัด
การศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา ตอสภามหาวทิยาลยั

คณะกรรมการประจำคณะ
พจิารณาใหความเห็นชอบ

คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของ
มหาวทิยาลยั

พจิารณาใหความเห็นชอบ

ทีป่ระชุมคณบดี
พจิารณาใหความเห็นชอบ

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

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

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

สภามหาวทิยาลยัอนมัุติ

ดำเนินการจัดการหลักสูตรได
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บันทึกขอความ
สวนราชการ     คณะ โทร
ท่ี ศธ ๐๕๑๔…. วันท่ี
เร่ือง ขออนุมตัดิำเนินการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
เรียน รองอธกิารบดฝีายวิชาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ผาน ผอูำนวยการสำนกับรหิาร

และพฒันาวิชาการ)

ดวยคณะ…. มคีวามประสงคจะขออนมุตัดิำเนนิการหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีบบกาว
หนาในหลกัสตูร ……. สาขาวชิา …… (หลกัสตูรใหม/หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ……) ตามระเบยีบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยจะเริม่ดำเนินการเปดสอนต้ังแตภาคการศกึษา …. ปการศกึษา …… เปนตนไป และไดแนบเอกสาร
ประกอบการพจิารณามาจำนวนอยางละ ๑๔ ชดุ ดงัน้ี

(๑) แบบเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนินการจัดการหลักสตูรระดับปริญญาตรี
แบบกาวหนา

(๒) (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไข
การจัดการศกึษาระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนา คณะ….. "หลกัสตูร…..." (ถาม)ี

ดังนั้นจึงใครขอใหทานโปรดพิจารณาใหมีการสอบสวนหาขอเท็จจริง และหากมีการ
กระทำผิดทางวินัย ขอใหทานโปรดพิจารณาดำเนินการทางวินัยตอผูกระทำผิดตอไป และแจง
มหาวทิยาลยัเพือ่ทราบดวย

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดำเนนิการตอไป

(เอกสารแนบทายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่๓๙๗/๒๕๕๕ ลำดบัท่ี ๒)
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แบบเสนอโครงการขออนุมัติดำเนนิการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
มหาวิทยาลยัขอนแกน

(เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบบัท่ี ๓๙๗/๒๕๕๕ ลำดบัท่ี ๓)

แบบฟอรมน้ีใชสำหรับการขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลว เพือ่จดัการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะน้ันๆ ซึ่งตองเสนอตอคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรกอนกำหนด
การเปดภาคการศกึษาท่ีขอเปดดำเนินการอยางนอย ๓ เดอืน โดยสงไปทีผ่อูำนวยการสำนักบรหิาร
และพฒันาวชิาการ

โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณและถกูตองตามความเปนจริง
๑. ชือ่หลกัสตูร

๑.๑. หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีทีข่อจัดการศกึษาแบบกาวหนา
ชือ่ภาษาไทย : [ชือ่หลกัสตูรภาษาไทย]
ชือ่ภาษาองักฤษ : [ชือ่หลกัสตูรภาษาองักฤษ]
สาขาวิชา : [ระบุสาขาวิชา]

๑.๒. หลกัสตูรระดับบณัฑติศกึษาท่ีรองรับ
ชือ่ภาษาไทย : [ชือ่หลกัสตูรภาษาไทย]
ชือ่ภาษาองักฤษ : [ชือ่หลกัสตูรภาษาองักฤษ]
สาขาวิชา : [ระบุสาขาวิชา]

๒. ไดรบัอนุมตัหิลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยั
๒.๑. หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีทีข่อจัดการศกึษาแบบกาวหนา

๒.๑.๑ เปนหลกัสตูร  (  ) ใหม  (  ) ปรับปรุง   พ.ศ. ……
ไดรบัอนุมตัเิมือ่คราวประชุมคร้ังท่ี ……….. วันท่ี ………….

๒.๑.๒ มีการปรบัปรงุเลก็นอย (ถาม)ี
ไดรบัอนุมตัเิมือ่คราวประชุมคร้ังท่ี ……….. วันท่ี ………….

๒.๒. หลกัสตูรระดับบัณฑติศกึษาท่ีรองรับ
๒.๒.๑ เปนหลกัสตูร  (  ) ใหม  (  ) ปรับปรุง   พ.ศ. ……

ไดรบัอนุมตัเิมือ่คราวประชุมคร้ังท่ี ……….. วันท่ี ………….
๒.๒.๒ มีการปรบัปรงุเลก็นอย (ถาม)ี

ไดรบัอนุมตัเิมือ่คราวประชุมคร้ังท่ี ……….. วันท่ี ………….
๓. หนวยงานทีร่บัผดิชอบ

ระบชุือ่ภาควชิาหรอืสาขาวชิา คณะหรอืหนวยงานท่ีรบัผิดชอบจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
แบบกาวหนา
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๔. หลกัการและเหตผุล
ระบหุลกัการและเหตผุลความจำเปน ทีต่องดำเนนิการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนา
พรอมแสดงความพรอมในการจัดการ ทัง้ทางดานอาจารย นักศกึษา และความพรอมในการผลิต
บณัฑติระดบับณัฑติศกึษาควบคกูบัการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

๕. การพฒันาความพรอมนักศกึษา
ดวยการจัดการศกึษาแบบกาวหนา ทำใหนักศกึษาท่ีมคีวามสามารถพิเศษสามารถศึกษาไดเรว็ข้ึน
จึงอาจทำใหยงัขาดวุฒภิาวะความเปนผใูหญ จึงขอใหระบุแนวทางในการพัฒนานักศกึษาและ
ประเมินผลเก่ียวกับวุฒภิาวะ กอนการเขาศกึษา หรือระหวางการศกึษา หรอืหลงัการศกึษา

๖. จำนวนนักศกึษา
ระบจุำนวนนักศกึษาท่ีคาดวาจะรบัเขาศกึษาและทีค่าดวาจะสำเรจ็การศึกษาจากโครงการน้ี

๗. รายชือ่อาจารยผรูบัผิดชอบการจดัการหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา
ระบชุือ่ นามสกลุ คุณวฒุ ิตำแหนงทางวิชาการและสงักดัของอาจารยทีร่บัผิดชอบหลกัสตูร
(ตองเปนอาจารยประจำสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแกน) โดยจดัเรยีงตามตำแหนงทางวชิาการที่
สงูกวาไปต่ำกวา และเรยีงตามลำดบัตวัอักษรตามลำดบั โดยมคุีณวฒุหิรอืตำแหนงทางวชิาการ
ไมต่ำกวาคณุสมบตัขิองอาจารยผรูบัผดิชอบหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีร่องรบั

๘. รายละเอยีดหลกัสตูร
๘.๑. โครงสรางหลกัสตูร

๘.๑.๑ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ………….. หนวยกิต
๘.๑.๑.๑. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป    30 หนวยกิต
๘.๑.๑.๒. หมวดวิชาเฉพาะ …………. หนวยกิต

- กลมุวิชาพืน้ฐานวิชาชพีหรอืวชิาแกน ………….. หนวยกิต
- กลมุวิชาชพีบงัคับหรอืวิชาเอก ………….. หนวยกิต
- กลมุวิชาชพีเลอืกเรียนหรือวิชาโท ………….. หนวยกิต
- กลมุวิชาบณัฑติศกึษา ………….. หนวยกิต
- กลมุวิชาวิทยานิพนธ ………….. หนวยกิต

๘.๑.๑.๓. หมวดวิชาเลอืกเสรี     6 หนวยกิต
๘.๒. รายวิชา

๘.๒.๑ หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป
๘.๒.๑.๑. กลมุวิชาการส่ือสารและการเรียนรดูวยตนเอง   9 หนวยกิต

000 101 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3 (3-0-6)
English for Communication

000 102 ภาษาองักฤษทางวิชาการ 1 3 (3-0-6)
English for Academic Purposes I
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000 103 ภาษาองักฤษทางวิชาการ 2 3 (3-0-6)
English for Academic Purposes II

000 160 คอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน
3 (3-0-6)*

Basic Computer and Information Technology
*รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศกึษาจะตองศกึษาเรียนรดูวยตนเองในระบบ e-Learning

ของมหาวทิยาลยั หรอืสมคัรเขารบัการอบรมในหวัขอตางๆ ทีม่หาวทิยาลยักำหนด ไมมกีารเรยีน
การสอนในชั้นเรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ
e-Testing ตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๘.๒.๑.๒. กลมุวิชาการคดิเชงิวิเคราะหและเชงิวิพากย
XXX XXX  ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……….….……
XXX XXX  ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………
๘.๒.๑.๓. กลมุวิชาคณุธรรม จริยธรรม คุณคาของชวิีตในสงัคม

XXX XXX  ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)……………..…

XXX XXX  ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)…….……….…

๘.๒.๑.๔. กลมุวิชาวฒันธรรมและภมูปิญญา
XXX XXX  ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……….…….…
๘.๒.๑.๕. กลมุวิชาความรอบรแูละการปรบัตัวในยุคโลกาภวัิตน

XXX XXX  ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)……………...…

๘.๒.๑.๖. กลมุวิชาศกึษาทัว่ไปของคณะ (ถาม)ี
XXX XXX  ชือ่วชิา (ไทย)………....….……… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……….........
๘.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ

๘.๒.๒.๑. กลมุวิชาพืน้ฐานวิชาชพีหรอืวชิาแกน
XXX XXX  ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………...……
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XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………

XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………

๘.๒.๒.๒. กลมุวิชาชพีบงัคับหรอืวิชาเอก
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………
๘.๒.๒.๓. กลมุวิชาชพีเลอืกเรียนหรือวิชาโท

XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………

XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………

XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………

๘.๒.๒.๔. กลมุวิชาบณัฑติศกึษา
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………
๘.๒.๒.๕. กลมุวิชาวิทยานิพนธ

XXX XXX วิทยานิพนธ X  หนวยกิต
Thesis

๘.๒.๓ หมวดวิชาเลอืกเสรี
ใหนักศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลอืกเสรทีีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลยัขอนแกน

หรอืสถาบนัการศึกษาอ่ืน โดยไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จำนวนไมนอย
กวา 6 หนวยกิต
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๘.๓. ตวัอยางแผนการศกึษา
ปที ่1 ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกิต

XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………………. X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………….…

XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………..……. X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………….…………………

XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………..……. X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)…….…………………………………

รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม …………….

ปที ่1 ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกิต
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………………. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)………………………….……………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………………. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)………………………….……………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)………………………………….…….…. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………….…………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม …………….

ปที ่2 ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกิต
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………………. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………….…………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………..……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……………………….………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………..……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………….…………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม …………….

ปที ่2 ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกิต
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)………………………………………….…. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…..……………………………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
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XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)
ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………

รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม …………….

ปที ่3 ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกิต
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม …………….

ปที ่3 ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกิต
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)………………………………………...…. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)………………………………………...…. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)………………………………………….…. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม …………….

ปที ่4 ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกิต
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………...……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม …………….
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ปที ่4 ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกิต
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)………………………..………………
XXX XXX ชือ่วิชา (ไทย)………………………………………....… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกิตสะสม …………….

๙. ขอกำหนดเกีย่วกบัการทำวทิยานพินธ
๙.๑. คำอธบิายโดยยอ

การทำวจัิยวิทยานพินธ เกีย่วกบั……………………………………… โดยใหมกีารดำเนนิการ
[ระบกุจิกรรม เชน การเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วของ
การเกบ็รวบรวมขอมลู การวเิคราะหขอมลู การเรยีบเรยีงผลการวจัิย]

๙.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู
๙.๒.๑ มีความรูและทักษะดาน……………………………………………….
๙.๒.๒ มีทักษะการทำงานดาน……………………………………………….
๙.๒.๓ มกีารพฒันาดาน (อาจเปนดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บคุลิกภาพ

วุฒภิาวะ ฯลฯ)
๙.๓. ชวงเวลา

ภาคการศกึษา…………..ปที…่………..
๙.๔. จำนวนหนวยกิต

……………หนวยกิต [ระบจุำนวนหนวยกิต]
๙.๕. การเตรียมการ

[อธบิายกระบวนการเตรยีมการใหคำแนะนำปรกึษาในการทำวทิยานพินธหรอืการศกึษา
อสิระแกนักศกึษา เชน การเลอืกหวัขอเรือ่ง การแนะนำแหลงขอมลู การจดัตารางเวลา
เขาพบ/ใหคำปรกึษา การเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือฯลฯ]

๙.๖. กระบวนการประเมินผล
[อธบิายกระบวนการประเมนิผลงานการทำวทิยานพินธหรอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา
เชน การสอบหรอืประเมินเคาโครง การประเมินความกาวหนา การสอบปองกนัวิทยานิพนธ
หรอืการศกึษาอสิระ การประเมินผลงานตีพมิพเผยแพรฯลฯ]
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี  766  / 2549)

เร่ือง  การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี
จากการศึกษาในระบบ

เพือ่เปนการโอกาสทางการศกึษาแกนักศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลยั
ขอนแกนสามารถโอนรายวชิาทีเ่คยลงทะเบยีนเรียนในกระบวนวิชานัน้ๆ และผานการวดัและประเมนิ
ผลตามเกณฑของสถาบนัอดุมศกึษาตาง  ๆมาเปนสวนหน่ึงของจำนวนหนวยกิตในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั
ขอนแกน อกีทัง้เพือ่เปนการปฏบิตัใิหสอดคลองกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542
มาตรา 15 ทีก่ำหนดใหมกีารเทยีบโอนผลการเรียนจากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยั และเพือ่ปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั  เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเทยีบโอนผลการเรยีนระดับปรญิญาเขาสกูารศกึษาในระบบ  พ.ศ.  2545 ประกอบกบัมกีาร
เปลีย่นแปลงระบบการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันักศกึษาใหมเปนระบบเหมาจาย

ฉะนัน้  อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ.2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย  การศกึษา
ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และโดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณบดีในคราวประชุมคร้ังที ่7/2549
เมือ่วันท่ี  14  มถินุายน 2549 มหาวทิยาลยัขอนแกน จึงออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑการเทยีบโอน
รายวชิาและคาคะแนนของรายวชิาระดบัปรญิญาตรจีากการศกึษาในระบบ  ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ( ฉบบัที ่ 766/2549) เรือ่ง
การเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิาระดบัปรญิญาตรีจากการศกึษาในระบบ"

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคับตัง้แตปการศกึษา  2549  เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 143/2543) เร่ือง  การเทียบโอน

รายวิชาลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2543 และประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 377/ 2546)
เร่ืองการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2546 และใหใชประกาศนีแ้ทน

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะตางๆ ของมหาวทิยาลยัขอนแกน
“สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ”  หมายถงึ  สำนกัทะเบยีนและประมวลผล

(สำนกับริหารและพฒันาวิชาการ)  ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี  3/2548)

********************
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“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษาท่ีศกึษาในหลักสตูรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

“รายวิชา” หมายถงึ กระบวนวชิาตางๆ ทีเ่ปดสอนในระดบัปรญิญาตรี
และเปนไปตามหลกัสตูรของคณะน้ันๆ

ขอ 5 นักศกึษาผมูสีทิธขิอเทียบโอนรายวชิาตองเปนนักศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษา
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน  และเคยเปนนักศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนหรอืของสถาบนัการศกึษา
อืน่ระดับอดุมศกึษา หรอืเทยีบเทาในหลกัสตูรท่ีสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา หรอืหนวยงาน
ของรัฐท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรับรอง

ขอ 6 กำหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
6.1 นักศกึษาท่ีประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา

จะตองย่ืนคำรองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15  วัน  นับถดัจากวันเปด
ภาคการศกึษาแรกท่ีเขาศกึษา และสามารถยืน่คำรองไดเพยีงคร้ังเดยีว
เทานัน้ ทีง่านบรกิารการศกึษาของคณะทีนั่กศกึษาสงักดัโดยแนบใบแสดง
ผลการศกึษา  รายละเอยีดของรายวชิา  และเคาโครงรายวชิาเพือ่ประกอบ
การพจิารณาดวย ยกเวนผขูอเทียบโอนทีเ่คยศกึษาในมหาวทิยาลยั
ขอนแกน  ขอเทียบโอนรายวิชาในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกน
ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรยีนเทานัน้

6.2 ใหคณะทีนั่กศกึษาสงักดัพจิารณาการเทยีบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ
รายวิชาของนักศกึษาใหแลวเสรจ็ภายใน  20 วันนับถดัจากวนัสุดทาย
ของกำหนดวนัย่ืนคำรอง และเปนผสูงผลการพจิารณาทีไ่ดรบัอนมุตัิ
จากอธกิารบดใีหสำนักบริหารและพฒันาวิชาการ

ขอ 7 เกณฑการพจิารณาการขอเทียบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิาและขัน้ตอน
การตรวจสอบรายวชิาทีข่อเทียบโอน

7.1 เกณฑการพจิารณาการเทยีบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
7.1.1 เปนรายวิชาหรอืกลมุรายวชิาในหลกัสตูรระดับอดุมศกึษาหรอื

เทยีบเทาท่ีสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาหรอืหนวยงาน
ของรัฐท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรับรอง

7.1.2 เปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีม่เีนือ้หาสาระครอบคลมุ
ไมนอยกวาสามในสีข่องรายวิชาหรอืกลมุรายวิชาทีข่อเทียบ

7.1.3 เปนรายวิชาหรอืกลมุรายวิชาทีส่อบไลไดไมต่ำกวาระดบัคะแนน
ตวัอักษร Cหรอืแตมระดบัคะแนน 2.00  หรอืเทยีบเทา  และ
หรอื  เปนไปตามเงือ่นไขของหลกัสตูรของสาขาวชิานัน้กำหนด
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7.1.4 นักศกึษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรยีนและโอนหนวยกิตไดไมเกนิ
สามในสีข่องจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสตูรท่ีรบัโอน

7.1.5 รายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีไ่ดรบัอนมุตัใิหเทยีบโอนไดจากตาง
สถาบนัอุดมศึกษามหาวิทยาลัยจะไมนำมาคำนวณแตมระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสม

7.1.6 นักศกึษาทีไ่ดรบัอนมุตัใิหเทยีบโอนรายวชิาจะตองใชเวลาศกึษา
ทีเ่หลอือยตูามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัอยางนอยหนึง่ป
การศกึษา

7.1.7 ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัเปดหลกัสตูรใหม จะเทยีบโอนนักศกึษา
เขาศกึษาไดไมเกนิกวาชัน้ปและภาคการศกึษาท่ีไดรบัอนุญาต
ใหมนัีกศกึษาเรียนอยตูามหลกัสตูรท่ีไดรบัความเห็นชอบแลว

7.1.8 เกณฑอืน่ท่ีคณะเจาของรายวชิาเปนผกูำหนดขึน้และจดัทำเปน
ประกาศซึง่ตองไมขัดหรอืแยงกบัประกาศฉบบันี้

7.1.9 เกณฑน้ีใหใชกบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

7.2 ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบโอน
7.2.1 คณะทีนั่กศกึษาสงักดัเปนผสูงรายวิชาไปยังคณะท่ีรายวิชาท่ีขอ

เทยีบโอนนัน้สงักดั เพือ่พจิารณาวารายวิชาใดทีส่ามารถเทยีบโอนได
7.2.2 คณะกรรมการประจำคณะทีนั่กศกึษาสังกดัพจิารณาผลตามขอ

7.2.1 เพือ่พจิารณาการรบัเทียบโอน  ทัง้น้ีใหเปนไปตามเกณฑ
ขอ 7.1 หากเหน็ชอบใหนำเสนอขออนุมตัติออธกิารบดี

ขอ 8 คาใชจายและการชำระเงนิคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา
ไดแลวน้ันใหสำนกับริหารและพฒันาวิชาการ เพกิถอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน

นักศกึษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอืน่เพิม่เติมในภาคการศึกษาน้ันๆ ได ทัง้น้ี
จำนวนหนวยกิตท่ีลงทะเบยีนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั

ขอ 10 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ โดยใหมอีำนาจตคีวามและวินิจฉัย
ปญหาตามประกาศน้ี การตคีวามและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

(ลงชือ่)       กลุธดิา  ทวมสุข
    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)

                         รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                       ปฏบิตักิารแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 265 / 2539)

เร่ือง  แนวปฏิบัติการอนุญาตใหนกัศกึษาลาหยุดเรียนโดย
ไมถอืเปนวนัลา

เพื่อใหการสนับสนุนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกดิผลดีแกตวันักศกึษาและมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
จึงกำหนดแนวปฏบิตักิารอนญุาตใหนักศกึษาลาหยดุเรยีนโดยไมถอืเปนวันลาไวดงัน้ี

ขอ 1. ใหนักศกึษาย่ืนโครงการปฏิบตังิานกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีไดรบัอนุมตัเิรยีบรอย
แลวพรอมกรอกรายวิชาทีข่อหยุดเรียนตอคณะตนสังกดัหรือกองกจิการนักศกึษา  กอนจัดกิจกรรม
ไมนอยกวา  10  วัน

ขอ 2. คณะตนสงักดัหรือกองกจิการนกัศกึษา  เสนอขออนญุาตลาหยดุเรยีนโดยไมถอื
เปนวันลาตอรองอธิการบดีฝายวิชาการผานสำนักทะเบียนและประมวลผล  กอนจัดกิจกรรมไมนอย
กวา  7  วัน

ขอ 3. เมือ่ไดรบัอนุญาตเรยีบรอยแลวใหสำนกัทะเบยีนและประมวลผล  แจงใหรอง
อธกิารบดฝีายกจิการนักศกึษา  คณะตนสงักดัหรือกองกจิการนักศกึษาและอาจารยประจำวิชาทราบ

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เมษายน  พ.ศ.  2539

(ลงชือ่)    ปรญิญา  จินดาประเสรฐิ
                          (รองศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ)

         อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

********************
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 829 / 2549)

เรือ่ง  หลกัเกณฑและวธิกีารขอคืนสภาพนกัศกึษาระดับปริญญาตรี

เพือ่ใหการดำเนนิการขอคืนสภาพนกัศกึษา  ตามระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน  วาดวย
การศกึษาขัน้ปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  ขอ  39  การคนืสภาพนกัศกึษาเปนไปดวยความเรยีบรอย
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.
2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดใีนคราวประชมุคร้ังที ่4/2549 เมือ่วันท่ี 15 มนีาคม
2549 จึงกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารขอคนืสภาพนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่829/2549) เรือ่ง
หลกัเกณฑและวธิกีารขอคืนสภาพนกัศกึษาระดับปริญญาตรี”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หมผีลบงัคับใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ผมูสีทิธิใ์นการขอคนืสภาพนกัศกึษา จะตองมคุีณสมบตัดิงัตอไปนี้

3.1 ไดพนสภาพนกัศกึษา ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษา
ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามขอ 38.2, 38.8 และขอ 38.13 หรอืพนสภาพเนือ่งจากไดรบัการ
ประเมนิใหไดอกัษร I และถกูประเมนิใหตกออกโดยไมไดแกผลการประเมนิอกัษร I

3.2 กอนพนสภาพนักศึกษา มีคะแนนเฉล่ียสะสมและจำนวนหนวยกิตสะสม
ไมอยใูนเกณฑพนสภาพนกัศกึษาเนือ่งจากตกออก

ขอ 4 การดำเนนิการเพือ่ขอคนืสภาพนกัศกึษา สามารถกระทำไดเพยีงครัง้เดยีวเทานัน้
ขอ 5 ข้ันตอนการขอคืนสภาพนกัศกึษามีดงัน้ี

5.1 ผูที่ประสงคจะขอคืนสภาพนักศึกษา ตองย่ืนคำรองตอสำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ (สำนกัทะเบยีนและประมวลผล) ไมนอยกวา 6 สปัดาหกอนวันเปดภาคการศกึษา
ของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเขารบัการศกึษาน้ัน พรอมกับแนบเอกสารดังน้ี

5.1.1 คำรองขอคืนสภาพนกัศกึษา
5.1.2 บนัทึกหรอืประกาศหรอืคำสัง่มหาวทิยาลยัท่ีใหนักศกึษาผน้ัูน

พนสภาพการเปนนักศกึษา
5.1.3 หนงัสอืยนิยอมจากผปูกครอง หรอืผบูงัคับบัญชาใหขอคืนสภาพ

นักศกึษา
5.1.4 สำเนาบตัรประชาชน
5.1.5 ใบแสดงผลการเรียน
5.1.6 ใบรบัรองแพทย

********************
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5.2 สำนักบรหิารและพฒันาวชิาการ สงคำรองและเอกสารประกอบการพจิารณา
ตามขอ 5.1 ใหคณะที่นักศึกษาเคยศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ

5.3 ใหคณะท่ีนักศึกษาเคยศึกษา แจงผลการพิจารณาตามขอ 5.2 ไปยัง
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีคณะกรรมการประจำคณะมีมติ
เพือ่ดำเนนิการตอไป

ขอ 6 การนบัระยะเวลาการศกึษา ใหนับระยะเวลาทัง้หมด คือ กอนพนสภาพ ชวงท่ีถกู
ใหพนสภาพ หลงัการคนืสภาพและเขาศกึษา รวมแลวไมเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษา
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร

ขอ 7 การนับหนวยกิต ใหนับหนวยกิตของรายวิชาที่มีการประเมินผลแลวท้ังหมด
สวนรายวิชาทีย่งัไมมกีารประเมนิผลจะตองลงทะเบยีนเรียนใหม

ขอ 8 คาธรรมเนยีมการคนืสภาพนกัศกึษา ผทูีไ่ดรบัอนมุตัใิหคืนสภาพนกัศกึษาตองชำระ
เงนิคาธรรมเนยีมการคนืสภาพนกัศกึษาและคาธรรมเนยีมท่ีเกบ็เปนรายภาคการศกึษาตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 9 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี และใหมอีำนาจวินิจฉัย ในกรณทีีม่ไิด
กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้คำวินิจฉยัของอธกิารบดถีอืเปนท่ีสิน้สดุ

ประกาศ ณ วันท่ี 4 มถินุายน พ.ศ. 2549

(ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)

                                              รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                         ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 1072/2550)

เรือ่ง แนวปฏบัิติการขออุทธรณและการพจิารณาอุทธรณโทษ
ทางวิชาการระดับปริญญาตรี

เพือ่ใหการพจิารณาการขออทุธรณโทษของนักศกึษาทีถ่กูสัง่ลงโทษทางวชิาการเนือ่งจาก
การฝาฝนระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 12
บทกำหนดโทษ ขอ 41 และขอ 42 และระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจำภาค
ของนักศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั
ในคราวประชมุคร้ังที ่3/2550 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และทีป่ระชมุคณบด ีคราวประชมุ
คร้ังท่ี 14/2550 เม่ือวันท่ี 10 สงิหาคม 2550 จึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบตักิารขออุทธรณ
และการพจิารณาอทุธรณโทษทางวิชาการระดบัปริญญาตรี ไวดงัน้ี
ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1072/2550) เร่ือง แนวปฏิบติั

การขออทุธรณและการพจิารณาอทุธรณโทษทางวิชาการระดบัปริญญาตรี"
ขอ 2 ประกาศฉบบันีใ้หใชบงัคบัตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะ วิทยาลยั วิทยาเขต ทีนั่กศกึษา

ระดบัปริญญาตรีทีถ่กูสัง่ลงโทษสังกดัอยู
“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษาระดบัปริญญาตรี ทีถ่กูสัง่ลงโทษ

ทางวิชาการ
“การลงโทษทางวชิาการ” หมายถงึ การทีนั่กศกึษาถกูสัง่ลงโทษทางวชิาการ

เน่ืองจากฝาฝนระเบยีบของมหาวทิยาลยัที่
เกีย่วของ เชน ทจุริตในการสอบ คัดลอก
ผลงานทางวชิาการ ลงทะเบยีนเรียนผิด
เงือ่นไขของรายวิชา มเีวลาเรยีนและ/หรอื
เวลาสอบซ้ำซอนกนั เปนตน

“การอทุธรณ” หมายถงึ การทีนั่กศกึษาย่ืนเร่ืองตอมหาวทิยาลยัเปน
ลายลกัษณอกัษร เพือ่ขอใหพจิารณาทบทวน
คำสัง่ลงโทษ เน่ืองจากเหน็วาไมไดรบัความ
เปนธรรมหรือไมเหน็ดวยกับคำสัง่ลงโทษ

ขอ 4 ผมูสีทิธอุิทธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนักศกึษาท่ีถกูสัง่ลงโทษทางวิชาการโดยคำสัง่ของ
คณะหรอืมหาวิทยาลยั

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



105

ขอ 5 การอทุธรณคำสัง่ลงโทษใหทำเปนหนงัสอืลงลายมอืชือ่ของผอูทุธรณ เสนอตออธกิารบดี
โดยย่ืนท่ีสำนกับริหารและพฒันาวิชาการ  ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคำส่ังลงโทษ

ขอ 6 นักศกึษาสามารถอุทธรณคำสัง่ลงโทษไดสำหรบัตนเองเทานัน้ จะอทุธรณแทนผอูืน่หรือ
มอบหมายใหผอูืน่อทุธรณแทนมิได

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวิชาการชดุหนึง่ เพือ่พจิารณา
อทุธรณเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย
1. รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ เปนประธานกรรมการ

หรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมาย
2. ผอูำนวยการสำนักบริหารและพฒันาวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ
3. รองคณบดฝีายวชิาการ (หรอืท่ีเรยีกชือ่เปนอยางอืน่)

จากคณะทีไ่มเกีย่วของกบัการอทุธรณอกี 2 คน เปนกรรมการ
4. นิตกิรทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 1 คน เปนกรรมการ
5. รองผอูำนวยการฝายวชิาการ

สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการและเลขานกุาร
ทัง้นีอ้าจแตงตัง้ผชูวยเลขานกุารไดอกี 1 คน

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการประชมุพจิารณาอทุธรณ จากผลการสอบ
ขอเท็จจริงเบือ้งตนท่ีดำเนินการโดยคณะ เอกสาร หลกัฐาน หรอือืน่ ๆ  ตามเหน็สมควร และ
อาจเชญิบุคคลท่ีเกีย่วของใหขอมลูเพือ่ประกอบการพจิารณาเพิม่เติมได

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการ ทำรายงานสรปุผลการพจิารณาอทุธรณ
เสนอตออธกิารบดภีายใน 45 วัน นับจากวนัรับคำขออทุธรณ กรณมีเีหตผุลความจำเปนให
สามารถขออนมุตัขิยายระยะเวลาการดำเนนิการตามประกาศนีไ้ด ทัง้น้ีคร้ังละไมเกนิ 60 วัน

ขอ 10 อธกิารบดโีดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบดี มอีำนาจพจิารณาวินิจฉัย มคีำสัง่เพิม่โทษ
ลงโทษ ยกโทษ หรอืยกอทุธรณ ตามควรแกกรณ ีแลวแจงคำวินิจฉัยเปนลายลกัษณอกัษรให
ผอูทุธรณทราบภายใน 15 วัน

ขอ 11 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยใหมอีำนาจการวนิิจฉยัปญหา การปฏบิตัติาม
ประกาศนีแ้ละใหถอืคำวินิจฉัยของอธิการบดเีปนท่ีสิน้สุด

ประกาศ ณ วันท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2550

(ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)

                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 1073/2550)

เรือ่ง แนวปฏบัิติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศกึษา
ทีก่ระทำความผดิอันมีสาเหตุมาจากการสอบ

เพือ่ใหการพจิารณาลงโทษนกัศกึษาทีฝ่าฝนระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษา
ข้ันปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 หมวดที ่12 บทกำหนดโทษ ขอ 41 และขอ 42 ระเบยีบมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวย การสอบประจำภาคของนักศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดฐาน
เดียวกันท้ังมหาวทิยาลยั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับขอ 17 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การสอบประจำภาคของนกัศกึษา พ.ศ. 2547 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการวชิาการ
ของมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2550 เมือ่วันท่ี 24 กรกฎาคม  2550 และทีป่ระชุม
คณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 14/2550 เม่ือวันท่ี 10 สงิหาคม พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศกำหนด
แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาท่ีกระทำความผิดอันมีสาเหตุมาจาก
การสอบไวดงัน้ี

ขอ 1  ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1073/2550) เรือ่ง
แนวปฏบิตัแิละเกณฑการพจิารณาโทษทางวชิาการนกัศกึษาทีก่ระทำความผดิอันมี
สาเหตมุาจากการสอบ"

ขอ 2 ประกาศฉบบัน้ีใหใชบงัคบัตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะ วิทยาลยั วิทยาเขต ทีนั่กศกึษาสงักดัอยู
“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
“การลงโทษทางวชิาการ” หมายถงึ การท่ีนักศกึษาถูกพจิารณาโทษทางวิชาการ

เน่ืองจากฝาฝนระเบยีบของมหาวทิยาลยั
ทีเ่กีย่วของกบัการสอบ

“กรรมการคุมสอบ” หมายถงึ ผทูีค่ณะแตงตัง้ใหเปนผคูวบคุมหองสอบ
วิชาใดวิชาหนึง่ของการสอบ

********************
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“คณะกรรมการสอบ” หมายถงึ คณะกรรมการท่ีคณะแตงต้ังใหรบัผิดชอบ
ดำเนินการเกีย่วกับการสอบประจำภาค
ของนักศกึษา

ขอ 4 เมือ่พบวามนัีกศกึษา มพีฤตกิรรมท่ีอาจฝาฝนระเบยีบการสอบ หรอืสอเจตนาทุจริต
หรอืทจุริต  ใหกรรมการคุมสอบทำรายงานตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
เสนอตอประธานคณะกรรมการสอบ ภายในวนัเกดิเหต ุพรอมแนบหลกัฐานประกอบ
(ถาม)ี

ขอ 5 ใหคณะกรรมการสอบหรือคณะทำงานท่ีไดรบัการแตงต้ังโดยคณะกรรมการสอบ
รวบรวมหลักฐาน ขอเทจ็จริงตาง ๆ  โดยเปดโอกาสใหนักศกึษาไดชีแ้จงขอเทจ็จริง
และจดัทำรายงานการสอบขอเท็จจริง ซึง่ประกอบดวย คำชีแ้จงของกรรมการคุมสอบ
คำช้ีแจงของนกัศกึษา ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสอบหรอืคณะทำงาน และ
หรอืเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของ ทัง้น้ีใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวัน
เกดิเหต ุแลวเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพือ่พจิารณาโทษ

ขอ 6 ใหคณะกรรมการประจำคณะพจิารณาโทษจากทกุองคประกอบทัง้พยานบคุคล
เอกสารและหลักฐาน และพจิารณาปรับโทษตามสมควรแกกรณ ีดงัน้ี
6.1 ปรบัตกในรายวชิานัน้ ในกรณทีีพ่บวานกัศกึษามเีจตนาฝาฝนระเบยีบวาดวย

การสอบประจำภาคของนกัศกึษาขอ 7 และ 10.1 ของระเบยีบดงักลาว
6.2 ปรบัตกในทกุรายวชิาทีเ่ขาสอบแลวสำหรบัภาคการศกึษานัน้ในกรณทีีพ่บวา

นักศกึษาสอเจตนาทุจริต เชน นำหรอืมเีอกสาร หรอือปุกรณ หรอืบนัทึกใน
รปูแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเอือ้ประโยชนตอการประเมินผลการศึกษาในรายวิชา
น้ันเขาหองสอบ เวนแตอาจารยประจำวชิาไดอนญุาตไวเปนลายลกัษณอกัษร
เปนตน

6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนสำหรบัภาคการศกึษาน้ัน ในกรณี
ทีพ่บวานักศกึษามีเจตนากระทำการทุจริตอยางชดัเจน เชน นำหรอืมเีอกสาร
หรืออปุกรณ หรอืบันทึกในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ทีเ่อือ้ประโยชนตอการ
ประเมินผลการศกึษาในรายวิชาน้ัน และไดใชประโยชนจากสิง่ของดังกลาว
เวนแตอาจารยประจำวชิาไดอนุญาตไวเปนลายลกัษณอกัษร เปนตน

ขอ 7 ใหคณบดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะออกคำสัง่ลงโทษนกัศกึษา
ใหแลวเสรจ็ภายใน 20 วัน หลงัจากวันสดุทายของการสงผลการเรยีนในแตละภาค
การศกึษา ตามปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลัยและแจงใหนักศกึษาและสำนกั
บรหิารและพฒันาวชิาการทราบภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีออกคำสัง่
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ขอ 8 ใหสำนกับริหารและพฒันาวชิาการบนัทึกผลและประวตักิารลงโทษและแจงผปูกครอง
หรอืผทูีเ่กีย่วของของนกัศกึษาผน้ัูนใหทราบเปนลายลกัษณอกัษร

ขอ 9 การสอบกลางภาค หรอืการสอบครัง้สดุทายของรายวชิาทีจั่ดการเรยีนการสอนระบบ
ชดุวิชาหรอืระบบอืน่ ๆ  ทีไ่มใชระบบภาคการศกึษาและการสอบทีอ่าจารยประจำวิชา
ดำเนินการจัดสอบเองใหใชแนวปฏิบตัแิละเกณฑการพจิารณาโทษตามประกาศน้ีได
โดยอนโุลม

ขอ 10 กรณทีีม่เีหตผุลความจำเปนใหสามารถขออนมุตัขิยายระยะเวลาการดำเนนิการใน
ขอ 5 และขอ 7 ตามประกาศนีไ้ด ทัง้น้ีขยายไดไมเกนิ 30 วัน และแจงใหมหาวทิยาลยั
ทราบ

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยใหมอีำนาจการวนิิจฉัยปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้และใหถอืคำวนิิจฉยัของอธกิารบดเีปนท่ีสิน้สดุ

ประกาศ ณ วันท่ี 4  กนัยายน  พ.ศ. 2550

    (ลงชือ่)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 440/2542)
เรือ่ง การใชใบรับรองแพทยเปนหลกัฐานประกอบการลาและกรณอ่ืีน ๆ

ทีเ่กีย่วกบัการศึกษา

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามขอ 36 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ในการใชใบรับรองแพทยเพื่อประกอบการพิจารณาการลาเนื่องจาก
เจบ็ปวย ประสบอบุตัเิหตไุดรบับาดเจบ็หรอืกรณอีืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการศกึษาหรอืการสอบนกัศกึษา
ตองแนบใบรบัรองแพทยตามท่ีกำหนด ดงัน้ี

1. ใบรับรองแพทยตองเปนใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและท่ีกระทรวง
สาธารณสขุกำหนดไว

2. แพทยผลูงนามในใบรบัรองแพทยตองเปนแพทยแผนปจจุบนัช้ันหนึง่ ทีม่ใีบประกอบ
โรคศลิป

3. ในใบรับรองแพทยตองระบุโรค อาการปวยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย
ใหชดัเจนหากตองใหหยดุพกัการศกึษาเพือ่การบำบดัรักษา ใหระบวัุนเร่ิมตนพักและระยะเวลาพกัดวย

ใบรบัรองแพทยทีน่ำมาแสดงเปนหลกัฐานประกอบฯ หากไมสมบรูณตามทีก่ำหนดในขอ
1-3 จะไมรบัพจิารณา

ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่34/2535) เรือ่ง การใชใบรบัรองแพทย
เปนหลกัฐานประกอบการลา และกรณอีืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกับการศกึษา ลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2535
และใหใชประกาศนีแ้ทน

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ตลุาคม พ.ศ. 2542

(ลงช่ือ)      สจิุตรา  เหลอืงอมรเลิศ
                                       (รองศาสตราจารยสจิุตรา  เหลอืงอมรเลศิ)
                                                 รองอธิการบดีฝายวชิาการ
                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

********************
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 777/2546)

เรือ่ง การจัดการศึกษาระบบชุดวชิา

เพือ่ใหการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัมีความยืดหยนุ คลองตวั สามารถดำเนนิการไดใน
หลากหลายลกัษณะ เปดโอกาสใหสามารถจดัการศกึษารองรบัความตองการของประชาชนในการเขาศกึษา
ในระดบัอดุมศกึษาไดมากขึน้ สอดคลองตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช 2542

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับขอ 6.1 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และขอ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2544 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ีในคราวประชมุคร้ังท่ี 22/2546
เม่ือวันท่ี 8 ตลุาคม 2546 จึงออกประกาศกำหนดแนวปฏบิตัใินการจดัการศกึษาระบบชดุวิชาไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 777/2546) เร่ือง
การจดัการศกึษาระบบชดุวิชา"

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหนวยงานท่ีรบัผิดชอบบริหารจดัการหลกัสตูร
“ชดุวิชา” หมายถงึ รายวิชาหรอืกลมุของรายวิชาทีม่เีน้ือหาเกีย่วกับเร่ืองใด

เรือ่งหนึง่ ท่ีใหความรเูปนองครวม หรอืมีลกัษณะเปน
การบรูณาการ โดยแตละชดุวิชามกีารจดัการเรยีน
การสอนตอเน่ืองกนัเบด็เสรจ็ในระยะเวลาหนึง่

ขอ 4 การจดัการศกึษา (Module course) ม ี2 ลกัษณะดงัน้ี
4.1 ชดุวิชาทีเ่กดิจากการบรูณาการเนือ้หาทีส่มัพนัธกนัใหรวมอยใูนชดุวิชา

เดยีวกัน เพือ่ใหเกดิความรใูนเรือ่งนัน้ ๆ  เปนองครวม มกีารเรยีนการสอน
และการประเมนิผลการเรียนเปนองครวมของแตละชดุวิชา

4.2 ชดุวิชาท่ีประกอบดวยรายวิชาจำนวนหน่ึงท่ีมเีน้ือหาสมัพนัธกนั นำมาจัดกลมุ
รวมกันเขาเปนชุดวิชาเดยีวกันเพือ่ใหเกิดความรใูนเร่ืองน้ัน ๆ  เปนองครวม
มกีารเรยีนการสอนและการประเมนิผลแยกเปนแตละรายวชิา หรอืรวมเปนชุด
วิชากไ็ด

********************
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ขอ 5 การคิดหนวยกิต ใหคิดดังน้ี
5.1 ชดุวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ชเวลาบรรยายหรืออภปิรายปญหาไมนอยกวา 15 ชัว่โมง

ใหมคีาเทากบั 1 หนวยกิต
5.2 ชดุวิชาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชัว่โมง ใหมีคา

เทากบั 1 หนวยกิต
5.3 ชดุวิชาการฝกงานหรอืการฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชัว่โมง

ใหมคีาเทากบั 1 หนวยกิต
ขอ 6 คณะทีจ่ะเปดหลกัสตูรท่ีจัดการศกึษาระบบชดุวิชา ใหดำเนนิการดังน้ี

6.1 กรณทีีก่ารจดัการศกึษาระบบชดุวิชา มผีลกระทบตอการเปลีย่นแปลง
หลกัสตูรในดานโครงสรางหลกัสตูร ชือ่รายวิชา เน้ือหารายวชิา และจำนวน
หนวยกติรวม คณะจะตองดำเนนิการขออนมุตัปิรบัปรงุหลกัสตูร ตามขัน้ตอน
การเสนอขออนมุตัปิรบัปรงุหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั

6.2 กรณทีีก่ารจดัการศกึษาระบบชดุวิชา ไมมผีลกระทบตอการเปลีย่นแปลง
หลกัสตูรตาม ขอ 6.1 ใหคณะเสนอขออนมุตัจัิดการศกึษาระบบชดุวิชา
ตอมหาวิทยาลัย โดยจัดทำแผนการสอนตามระบบชุดวิชา ทีม่โีครงสรางของ
หลกัสตูร หมวดวิชา จำนวนหนวยกิตในแตละหมวดวชิา และจำนวนหนวยกิต
รวมตลอดหลกัสตูร ทีเ่ปนไปตามหลกัสตูรปจจุบนัโดยไมตองปรบัปรงุหลกัสตูร

ขอ 7 กำหนดการการลงทะเบยีนเรยีน และการประเมนิผลการเรยีนของหลกัสตูรท่ีจัดการ
ศกึษาระบบชดุวิชา ใหเปนไปตามปฏทินิการศกึษาทีก่ำหนดโดยมหาวทิยาลยั

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมีอำนาจวินิจฉัยปญหาตามประกาศนี้
การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถอืเปนท่ีสิน้สุด

ประกาศ ณ วันท่ี 15 ตลุาคม พ.ศ. 2546

   (ลงชือ่)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 853/2546)

เรือ่ง  แนวปฏบัิติในการจัดการเรียนการสอนหลกัสตูร
ในลกัษณะโครงการพเิศษรวมกบัหลกัสตูรปกติ

โดยท่ีสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2546 เมือ่วันท่ี 30 กรกฎาคม
2546 ไดมมีติเหน็ชอบใหมหาวทิยาลยัวางแนวปฏบิตัใินการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรในลกัษณะ
โครงการพิเศษ ใหสามารถจัดรวมกับหลักสูตรปกติได เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรวมกัน
และคณะสามารถจัดภาระงานสอนของอาจารยไดอยางเหมาะสมตามอัตรากำลัง รวมท้ังเปนการกำกับ
และควบคมุการเรยีนการสอนใหเปนมาตรฐานเดยีวกนั

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะ
โครงการพเิศษ คราวประชมุคร้ังที ่ 3/2546 เม่ือวันท่ี 29 ตลุาคม 2546 และทีป่ระชมุคณบดี
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 24/2546 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจกิายน 2546 จึงออกประกาศกำหนดแนวปฏบิติั
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสตูรในลักษณะโครงการพิเศษรวมกับหลกัสตูรปกติ ไวดงัน้ี
ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่853/2546) เรือ่ง แนวปฏิบติั ในการ

จัดการเรยีนการสอนหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษรวมกับหลกัสตูรปกติ"
ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหนวยงานท่ีรบัผิดชอบบริหารจดัการ

หลกัสตูรและหรอืรายวิชา
“หลกัสตูรในลกัษณะ หมายถงึ หลกัสตูรท่ีเปนโครงการทีม่วัีตถปุระสงค
โครงการพิเศษ” เฉพาะสามารถดำเนนิการไดดวยเงินรายได

ของตนเองและไดรบัความเห็นชอบจากสภา
มหาวทิยาลยัใหเปดสอนได ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการบรหิารและการ
จัดการหลกัสตูรมหาวทิยาลยัขอนแกน ในลกัษณะ
โครงการพเิศษ พ.ศ. 2537

********************
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ขอ 4 ใหคณะสามารถจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศกึษาในหลักสตูรในลักษณะโครงการพิเศษ
เรยีนรวมกับนักศกึษาในหลกัสตูรปกติไดโดยตองคำนึงถงึประโยชนทีนั่กศกึษาจะไดรบั
ประสทิธภิาพดานการบรหิารจดัการ คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษา และไมสง
ผลกระทบตอการเรยีนของนักศกึษา

ขอ 5 การจายคาตอบแทนอาจารยผสูอนและกรรมการทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรยีนการสอนรายวิชา
ทีจั่ดใหนักศกึษาในหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษเรยีนรวมกับนักศกึษาในหลกัสตูรปกติ
ใหจายไดตอเมือ่มนัีกศกึษาในหลกัสตูรในลักษณะโครงการพเิศษลงทะเบียนเรียนในรายวิชานัน้
จำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนนักศกึษาท้ังหมด และอตัราจายไมเกนิรอยละ 50 ของ
อตัราคาตอบแทนทีร่ะบไุวในประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ทีเ่กีย่วของกบัอตัราคาใชจาย
ในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของคณะหรือหลกัสตูรน้ัน ๆ

ขอ 6 ใหคณะทีจั่ดการเรียนการสอนตามประกาศน้ี แจงใหผสูมัครทราบในข้ันตอนของการรับเขา
ศกึษาหรือในกรณทีีร่บัเขาศกึษาแลว ใหชีแ้จงทำความเขาใจกอนใชปฏิบตัิ

ขอ 7 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมอีำนาจตคีวามและวนิิจฉยัปญหาตาม
ประกาศนี ้การตคีวามและวินิจฉัยของอธิการบดใีหถอืเปนท่ีสิน้สุด

ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546

     (ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสุข
                                                        (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ
                                                ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 771/2548)
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ข้ันพ้ืนฐานสำหรับนกัศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบณัฑติท่ีพงึประสงคของมหาวทิยาลยั โดยบณัฑติระดบัปรญิญาตรีจะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพืน้ฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 16/2548 เมือ่วันท่ี 14
กนัยายน 2548 จึงออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่771/2548) เรือ่ง การ
พฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหนวยงานทีนั่กศกึษาสงักดั
“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ของมหาวิทยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรมาตรฐาน” หมายถงึ หลกัสตูร “มาตรฐานความรคูวามสามารถ

ทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรบันักศกึษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน
(หลกัสตูร พ.ศ. 2548)

*******************
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ขอ 4 ใหมหาวิทยาลัยใชหลกัสตูร “มาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(หลกัสตูร พ.ศ. 2548)” เปนเกณฑมาตรฐานในการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา และการประกนั
คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีดานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน

ขอ 5 การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ใน
ประกาศนีห้มายความถงึ

(1) การเขารบัการทดสอบความรคูวามสามารถและทกัษะของนกัศกึษาในหวัขอ
เนือ้หาตาง ๆ ตามหลกัสตูรมาตรฐาน โดยผานระบบอเิลก็ทรอนกิส
ของมหาวทิยาลยั

(2) การศกึษาเรียนรดูวยตนเองเพ่ือเพิม่พนูความรคูวามสามารถและทกัษะ ในหวัขอ
เน้ือหาทีนั่กศกึษาตองการพฒันา โดยผานระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลยั
หรอืการอบรมทีม่หาวทิยาลยัหรือคณะจดัให และหรอืดวยวิธอีืน่ใด

นักศึกษาจะดำเนินการตามกิจกรรมในขอ (1) หรือ (2) จำนวนก่ีคร้ังก็ได
อยางใดกอนหรอืหลงักไ็ด ตามศกัยภาพของนกัศกึษา ทัง้น้ีไมวาจะโดยวธิใีด นักศกึษาจะตองสอบ
ผานครบตามเกณฑทีห่ลกัสตูรมาตรฐานกำหนดจึงจะไดรบัหนังสอืรับรองจากมหาวิทยาลัย

ขอ 6 นักศกึษาระดบัปริญญาตรขีองมหาวทิยาลยัขอนแกนทุกคน มสีทิธิส์มคัรเขารบัการ
พฒันาศกัยภาพตามประกาศนีไ้ด โดยความสมคัรใจของนกัศกึษา และตองไดรบัความเหน็ชอบจาก
อาจารทีป่รกึษา

สำหรบัคณะทีป่ระสงคจะใชหลกัสตูรมาตรฐานน้ีเปนเกณฑบงัคับสำหรบันักศกึษาทกุคน
ในคณะนัน้ ๆ ใหดำเนนิการไดโดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 7 กระบวนการดำเนินการ และปฏทินิการดำเนินงานในแตละปการศกึษา ใหออกเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ 8 นักศึกษาทีผ่านเกณฑตามทีก่ำหนดในหลกัสตูรมาตรฐาน จะไดรบัหนงัสอืรบัรอง
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานจากมหาวิทยาลยั

ในกรณทีีห่ลกัสตูรระดบัปริญญาตรสีาขาวชิาทีนั่กศกึษาสงักดั กำหนดใหนักศกึษาตองเรยีน
รายวชิา คอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ทีม่วัีตถปุระสงคและเนือ้หาเทยีบไดกบั
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรมาตรฐานน้ี นักศกึษาท่ีสอบผานเกณฑตามขอความวรรคแรก อาจสามารถ
ขอยกเวนการลงทะเบียนเรียนได ทั้งน้ีรายวิชาใดในหลักสูตรท่ีจะไดรับการพิจารณาใหยกเวน
ใหคณะเปนผพูจิารณาและเสนอขออนมุตัติอมหาวิทยาลยั
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ลงช่ือ    กลุธดิา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)

           รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ
        ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

การไดรบัการยกเวนรายวิชาตามประกาศนี ้จะไมมผีลตอการใหปริญญาเกียรตินิยม ทัง้น้ี
เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาขัน้ปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 ขอ 31.1.4

ขอ 9 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวามหรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี 3  ตลุาคม  พ.ศ. 2548
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(ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสุข
           (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)

           รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
          ปฏิบตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1283/2549)
เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน

สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(แกไขเพิม่เติมฉบบัท่ี 2)

เพือ่ใหการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบณัฑติท่ีพงึประสงคของมหาวทิยาลยั โดยบณัฑติระดบัปรญิญาตรีจะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพืน้ฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2541 จึงแกไขเพิม่เตมิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่771/2548) เรือ่ง การพฒันา
ศกัยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน ขอ 8 และใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่40/2549)
เร่ือง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบันักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน (แกไขเพิม่เตมิ) และใหใชขอความดงัตอไปนีแ้ทน

“ขอ 8 นักศกึษาทีผ่านเกณฑตามทีก่ำหนดในหลกัสตูรมาตรฐาน จะไดรบัหนงัสอืรบัรอง
ความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐานจากมหาวิทยาลยั และ
ไดรบัการบนัทึกในใบประมวลผลการศกึษา (Transcript) ใหไดสญัลักษณ S (Satisfactory) ใน
รายวิชา 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน (Basic Computer and
Information Technology) 3 หนวยกิต

ในกรณทีีห่ลกัสตูรระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวชิาทีนั่กศกึษาสงักดั มกีารกำหนดใหนักศกึษา
ตองเรียนรายวิชาทีเ่ปนพืน้ฐานทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่วัีตถุประสงคและ
เน้ือหาเทยีบไดกบัทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรมาตรฐานนีไ้วแลว นักศกึษาทีส่อบผานเกณฑตามขอความ
วรรคแรก อาจสามารถขอยกเวนการลงทะเบยีนเรียนรายวิชาดงักลาวได โดยใหไดรบัสญัลกัษณ S
(Satisfactory) ในรายวิชาน้ัน ทัง้น้ีรายวิชาใดในหลกัสตูรท่ีจะไดรบัการพจิารณาใหยกเวน ใหคณะเปน
ผพูจิารณาและเสนอขออนมุตัติอมหาวทิยาลยั ในกรณน้ีีจะบนัทึกขอมลูรายวชิาทีไ่ดรบัการยกเวน
ลงในใบประมวลผลการศึกษาแทนรายวิชา 000 160”

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2549

*******************
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 816/2552)
เรือ่ง เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2552

*******************
เพือ่ใหการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยข้ัีนพืน้ฐาน สำหรบันกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัขอนแกน บรรลเุปาหมายของการพฒันาคณุภาพบณัฑติตามเกณฑ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคของมหาวทิยาลยั โดยบณัฑติระดบัปริญญาตรจีะตองมคีวามรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ผานเกณฑมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เพือ่ประโยชนในการศกึษาเรียนรดูวยตนเองอยางตอเน่ืองและการประกอบอาชีพของบัณฑติ
ในสงัคม และสภาพแวดลอมการทำงานทีม่คีวามตองการผทูีม่คีวามรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอร
และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมาตรฐานสากล

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมติทีป่ระชมุคณบดใีนการประชมุคร้ังที ่ 20/2551 เมือ่วันท่ี 21
พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 816/2552)
เร่ือง เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพืน้ฐาน
สำหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ข้ันพืน้ฐาน สำหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดดงันี้
3.1 นักศกึษาทกุคนท่ีเขาศกึษาในหลกัสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

ขอนแกน ตัง้แตปการศกึษา 2552 เปนตนไป ตองสอบผาน “การทดสอบความรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถ
ทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยข้ัีนพืน้ฐาน สำหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
(หลกัสตูร พ.ศ. 2548)” ตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด ภายในระยะเวลาทีก่ำหนดใหศกึษา
ตามหลักสูตรน้ัน ๆ และใหนับการสอบผานเกณฑมาตรฐานขางตนเปนสวนหน่ึงของการสำเร็จ
การศกึษา

นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะตองศึกษารายวิชาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เปนแกนหลักเพือ่การสำเร็จการศึกษาตามหลกัสตูรอยแูลว อาจไดรบัการยกเวน
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ไมตองสอบผานเกณฑตามประกาศนีไ้ด ทัง้น้ีคณะทีร่บัผิดชอบหลกัสตูรจะตองดำเนินการขออนุมตัิ
จากมหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัจะจดัทำเปนประกาศรายชือ่หลกัสตูรท่ีไดรบัการยกเวนใหเปน
ทีท่ราบท่ัวกัน

3.2 นักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในหลกัสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัขอนแกน
กอนปการศึกษา 2552 ใหเปนไปตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 771/2548)
เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบันกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 4 ใหสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดสอบ
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พ้ืนฐานตามประกาศน้ี รายละเอยีด
เกีย่วกับการดำเนินการจัดสอบในแตละปการศกึษา ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ขอวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือ
เปนท่ีสิน้สดุ

ประกาศ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2552

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน



120

ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  ๒/๒๕๕๗)
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
********************

เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคลองกบัคุณลกัษณะบณัฑติท่ีพงึประสงคและนโยบายดานการผลิตบัณฑติ  และสรางบรรยากาศ
แหงการเรยีนรภูาษาองักฤษของมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๔) แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกบัมติสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุ คร้ังที ่๑/๒๕๕๗ เมือ่วันท่ี
๘ มกราคม ๒๕๕๗ จึงกำหนดนโยบายการพฒันาภาษาองักฤษสำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน ดงัน้ี

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)
เรือ่ง นโยบายการพฒันาภาษาองักฤษสำหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน"

ขอ ๒ ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหบรรดาประกาศ คำสัง่ใดท่ีขัดหรือแยงกบัประกาศน้ี ใหใชประกาศน้ีแทน
ขอ ๔ ในประกาศน้ี
"สภามหาวทิยาลัย" หมายความวา สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"อธกิารบดี" หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"หลกัสตูร" หมายความวา หลกัสตูรระดับปริญญาตรี ของ

มหาวทิยาลยัขอนแกน ยกเวนหลกัสตูร
ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษ

"รายวิชา" หมายความวา รายวชิาระดบัปริญญาตรี
"คณะ" หมายความวา คณะ บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยั สถาบนั

สำนัก ศนูยหรอืหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอืน่
ทีเ่ทียบเทาคณะ ทัง้น้ี ใหหมายความรวมถึง
หนวยงานในกำกบัดวย

ขอ ๕ นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มดีงัน้ี
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๕.๑ นโยบายดานการผลิตบัณฑติ
๕.๑.๑ ทุกหลกัสตูรมีรายวิชาภาษาองักฤษไมนอยกวา 15 หนวยกิต
๕.๑.๒ ทุกหลกัสตูรจัดใหมชีาวตางประเทศหรอืชาวไทยทีใ่ชภาษาองักฤษ

ในการสือ่สารไดเปนอยางดเีปนผสูอนหรอืผชูวยสอนประจำ อยางนอยปละ 1 คน
๕.๑.๓ ทุกหลกัสตูรจัดกจิกรรมการเรียนรทูีม่งุเนนการพฒันาทกัษะทาง

ภาษาองักฤษของนักศกึษาเปนประจำทุกภาคการศกึษา
๕.๑.๔ ทุกหลักสูตรจัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษา

องักฤษเปนส่ือการสอน (Medium of Instruction) ในทกุภาคการศกึษาตามแผนการศึกษา โดยมี
รปูแบบตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนดตามเปาหมายการดำเนนิการดังน้ี

(๑) จัดหลกัสตูรอยางนอยภาคการศึกษาละ 45 ชัว่โมง
ในปการศกึษา 2557

(๒) จัดหลกัสตูรอยางนอยภาคการศึกษาละ 90 ชัว่โมง
ในปการศกึษา 2559 เปนตนไป

๕.๑.๕ นักศกึษาทุกคนท่ีเขาศกึษาต้ังแตปการศกึษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ไดรบัการทดสอบหรอืประเมินสมรรถนะทางภาษาองักฤษกอนการสำเรจ็การศกึษา ในรปูแบบใด
รปูแบบหนึง่ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๑.๖ ใหคณะจดัใหมคีณะกรรมการพฒันาภาษาองักฤษเพือ่สรางเสรมิ
บรรยากาศการใชภาษาองักฤษของนักศกึษาอยางตอเน่ือง

๕.๒ นโยบายดานการบรหิารจดัการ
๕.๒.๑ จัดใหมีศูนยฝกอบรมแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษและศูนยขอมูล

สารสนเทศทีใ่หนักศกึษาสามารถเขาถงึไดตลอดเวลา
๕.๒.๒ จัดหลกัสตูรการเรียนการสอนและเสรมิสรางบรรยากาศการทำงาน

ในมหาวทิยาลยัใหมลีกัษณะสองภาษาโดยมภีาษาองักฤษดวยเปนอยางนอย ๑ ภาษา
๕.๒.๓ จัดใหมีบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่

สือ่สารไดเพือ่ใหบริการนักศกึษาและบุคคลท่ัวไป
๕.๒.๔ ในการสรรหาบคุลากรสายผสูอนและสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยั

เพือ่บรรจุแตงตัง้ใหรบัราชการหรอืปฏบิตังิานใหมขีอกำหนดเกีย่วกับการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ
ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๒.๕ การสือ่สารไมวาจะเปนเอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ และเวบ็ไซต
ทีใ่ชในการสือ่สารกบันักศกึษาและบคุคลท่ัวไปใหมเีน้ือหาเปนลกัษณะสองภาษา โดยมภีาษาองักฤษ
ดวยเปนอยางนอย 1 ภาษา
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ขอ ๖ ใหมหาวทิยาลยัจัดระบบประกนัคุณภาพ เพือ่ตดิตามการดำเนนิการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้

ขอ ๗ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการ และมีอำนาจออกประกาศ คำสัง่ หลกัเกณฑหรอื
แนวปฏบิตัใิหเปนไปตามประกาศนี ้หากมปีญหาในการปฏบิตัใิหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉยั คำวินิจฉยั
ของอธกิารบดีถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชือ่)    ณรงคชยั  อคัรเศรณี
                                                                     (นายณรงคชยั  อคัรเศรณ)ี
                                                                   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1076/2549)
เรือ่ง ใหนบัรายวชิาภาษาจีนตามหลักสตูรฝกอบรมท่ีเปดสอน
โดยสถาบนัขงจือ๊ มหาวทิยาลยัขอนแกน เปนวชิาเลอืกเสรี
ในหลกัสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัขอนแกน

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

เพือ่เปนการสงเสรมิใหนักศกึษาระดบัปริญญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน ไดมโีอกาสศกึษา
ภาษาจีนตามหลักสูตรฝกอบรมภาษาจีนท่ีไดมาตรฐาน และสอนโดยอาจารยชาวจีนท่ีมีคุณวุฒิ
และความรคูวามสามารถดานการสอนภาษาจนีสำหรบัชาวตางประเทศ ซึง่ดำเนินการโดยสถาบนัขงจ๊ือ
มหาวทิยาลยัขอนแกน รวมกับ Southwest University ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ไดรบัการ
อนญุาตและรบัรองจาก รฐับาลจนีโดย The Office of Chinese Language Council International
(Hanban)

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังที่ 16/2549 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2549 ไดมีมติใหนับรายวิชาภาษาจีน
ตามหลักสูตรฝกอบรมที่เปดสอนโดยสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรายชื่อตอไปนี้
เปนรายวิชาเลอืกเสรใีนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยั

1. CT 007 ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกิต
Basic Chinese

2. CT 008 การออกเสียงภาษาจีนข้ันพืน้ฐาน 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกิต
Basic Chinese Pronunciation

3. CT 009 ภาษาจนีเพือ่การทองเทีย่ว 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกิต
Essential Chinese for Tourism

4. CT 010 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (หลกัและมารยาททัว่ไป) 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกติ
Chinese for Communication (Regular Formulas and Etiquette)

5. CT 011 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (การสือ่สารในชีวิตประจำวัน) 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกิต
Chinese for Communication (Daily Communication)
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นักศกึษาระดับปริญญาตรีทีผ่านการฝกอบรมในรายวิชาขางตน ไดรบัประกาศนียบัตร
และการรับรองผลคะแนนท่ีสามารถนำมาเทียบไดเปนคาคะแนนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สามารถขอนบัรายวิชาดงักลาวเปนรายวิชาเลอืกเสรใีนหลกัสตูรท่ีกำลงัศกึษาอยไูด ทัง้น้ี ตองไดรบั
ความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รึกษาและหรอืคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรน้ัน ๆ

ประกาศ ณ วันท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2549

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1523/2555)
เร่ือง  หลกัเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปดหลักสตูร

********************
เพือ่ใหการดำเนนิงานวิชาการเกีย่วกับการขออนุมตัปิดหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกน

เปนไปดวยความเรียบรอย มแีนวปฏิบตัทิีช่ดัเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกบัเกณฑ
มาตรฐานหลกัสตูรและแนวปฏิบตัขิองสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา กระทรวงศกึษาธกิาร
กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนคราวประชุมคร้ังที ่1/2555 เม่ือวันท่ี  13  มถินุายน  2555 และทีป่ระชมุคณบดใีนคราว
ประชุมคร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 17  สงิหาคม  2555  จึงออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑและ
แนวปฏบิตัใินการขออนมุตัปิดหลกัสตูร ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1523/2555) เรือ่ง
หลกัเกณฑและแนวปฏิบตัใินการพจิารณาปดหลกัสตูร"

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบังคับใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หลกัเกณฑ เงือ่นไขท่ีใชพจิารณาในการเสนอขออนุมตัปิดหลกัสตูร

3.1 หลกัสตูรท่ีไมมกีารจดัการเรยีนการสอน หรอืไมมกีารรบันักศกึษาเขาศกึษา
หรือมีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกัน
เกนิ 3 ปการศกึษา หรอื

3.2 หลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร กรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาของสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา หลกัเกณฑของมหาวิทยาลัย และ/
หรอืไมเปนไปตามมาตรฐานของสภาวชิาชพี (ถาม)ี หรอื

3.3 หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการ
ผลิตบัณฑติของมหาวิทยาลัย หรือ

3.4 หลกัสตูรท่ีไมทนัสมัย ไมสอดคลองหรอืสนองตอบกับความตองการของ
ประเทศ สงัคม และทองถิน่ และ

3.5 หลกัสตูรท่ีจะขออนุมตัปิดจะตองไมมนัีกศกึษาท่ียงัไมสำเร็จการศึกษา
3.6 รายวชิาของหลกัสตูรท่ีขอปดจะตองถกูปดไปพรอมกนัดวย ยกเวน รายวชิา

ทีม่ผีลกระทบกับการเรียนการสอนในหลกัสตูรอ่ืนของมหาวิทยาลยั คณะ/สาขาวชิาอาจขอคงรายวิชา
น้ันไวโดยใหระบรุายวชิาและชือ่หลกัสตูร/สาขาวชิาทีใ่ชรายวชิาทีข่อคงไวดงักลาวดวย
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ขอ 4 แนวปฏบิตัใินการเสนอขออนมุตัปิดหลกัสตูร
ใหคณะ/สาขาวิชาจัดทำรายละเอียดการเสนอขออนุมตัปิดหลกัสตูรตามข้ันตอน

ทีม่หาวทิยาลยักำหนด แนบทายประกาศฯ ดงัน้ี
4.1 ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเอกสารเสนอขอปด

หลกัสตูรเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
4.2 เสนอคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ใหความเห็นชอบ
4.3 เสนอตอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาอนมุตัิ
4.4 เสนอสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการขออนุมตัปิดหลกัสตูร

ขอ 5 กรณทีีก่ารดำเนนิการหลกัสตูรไมเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัติามขอ 3
และขอ 4 ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนนิการของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 มหาวทิยาลยัขอนแกน เสนอตอมหาวทิยาลยัเพือ่
พจิารณาการปดหลกัสตูรตอไป

ขอ 6 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉยั

ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  กนัยายน  พ.ศ. 2555

    (ลงชือ่)           เดนพงษ  สดุภกัดี
                                                (ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภกัด)ี
                                           รองอธกิารบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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(เอกสารแนบทายประกาศฯ (ฉบบัท่ี 1523/2555) ลงวันท่ี 6 กนัยายน 2555) พวช. 10

บันทกึขอความ
สวนราชการ.......................................................................................................................
ที ่ศธ................................... วนัท่ี ................................................................

เร่ือง ขออนุมตัปิดหลกัสตูร

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผานผอูำนวยการสำนักบริหารและ
พฒันาวิชาการ

ดวยภาควิชา/สาขาวิชา.................................คณะ/หนวยงาน......................................
มคีวามประสงคขอปดหลกัสตูร โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)...........................................
(ภาษาองักฤษ).......................................

2. ชือ่ปริญญา ชือ่เต็ม (ภาษาไทย)................................
(ภาษาองักฤษ)............................

ชือ่ยอ (ภาษาไทย)................................
(ภาษาองักฤษ)............................

3. หลกัสตูรขออนุมัติเปดคร้ังแรก ไดรบัการอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี ......... เม่ือวันท่ี ...................................... และทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาไดรบัทราบการเปดหลกัสตูร เมือ่วนัท่ี .............................................
เริม่รับนักศกึษาเขาศกึษา ตัง้แตปการศกึษา....................

4. หลกัสตูรปรับปรุงคร้ังสุดทาย ไดรบัการอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในคราว
ประชุมคร้ังที่.........เมื่อวันท่ี..................................... และทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงาน
คณะกรรมการอดุมศกึษาไดรบัทราบการเปดหลกัสตูร เม่ือวันท่ี ............................................

5. เหตุผลในการปดหลกัสตูร (ระบเุหตผุล/ความจำเปนท่ีตองการปดไดมากกวา 1 ขอ
หลกัสตูรท่ีไมมกีารจัดการเรียนการสอน หรอืไมมกีารรบันักศกึษาเขาศกึษา หรอื

มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกันเกิน 3
ปการศกึษา หรอื
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หลกัสตูรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสตูร กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา หลกัเกณฑของมหาวิทยาลยั และไมเปน
ไปตามมาตรฐานของสภาวชิาชพี (ถาม)ี หรอื

หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการผลิต
บณัฑติของมหาวิทยาลยั หรอื

หลกัสตูรท่ีไมทนัสมัย ไมสอดคลองหรอืสนองตอบกบัความตองการของประเทศ
สงัคม และทองถิน่ และ

มหีลกัสตูรสาขาวิชาใหมทดแทน คือ หลกัสตูร...(ระบ)ุ...สาขาวชิา.....(ระบ)ุ......
อืน่ ๆ  (ระบ)ุ................................

โดยจะเริม่ปดสอนต้ังแตภาคการศกึษา....................ปการศกึษา...............เปนตนไป
หลกัสตูรดังกลาว ไดผานการพจิารณาใหความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
ในคราวประชมุคร้ังที ่......../................. เมือ่วนัท่ี .....................................เรยีบรอยแลว

จึงเรยีนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปดวย จะขอบคุณยิง่

(ลงช่ือ)..........................................
       (.........................................)
คณบดคีณะ....................................
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ข้ันตอนการเสนอขออนุมตัปิดหลกัสตูร
มหาวทิยาลยัขอนแกน

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พจิารณากลัน่กรองหลกัสตูร

สภามหาวทิยาลยั
พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร

ส.ก.อ.
รับทราบการอนุมัติปดหลักสูตร

คณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
พจิารณาใหความเห็นชอบ

ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทำเอกสารเสนอขอปดหลกัสตูร

คณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั
รับทราบ

ทีป่ระชุมคณบดี
รับทราบ
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ระยะเวลาและการเสนอเอกสารขออนุมัติตอมหาวิทยาลยั

ลำดบั
การเสนอคณะกรรมการ/

หนวยงาน สงเอกสารไปที่ ระยะเวลา จำนวนเอกสาร

คณะกรรมการประจำ
คณะ/หนวยงาน
คณะกรรมการกลัน่กรอง
หลกัสตูร

สภามหาวทิยาลยั

ส.ก.อ.

คณะสงักดั

สำนกับรหิารและ
พฒันาวิชาการ

สำนกับรหิารและ
พฒันาวิชาการ

สำนกับรหิารและ
พฒันาวิชาการ

เมือ่จดัทำเอกสารเสรจ็

ภายใน 10 วันนับต้ังแต
วันท่ีกรรมการประจำ
คณะเหน็ชอบ
ภายใน 20 วันนับต้ังแต
วันท่ีกรรมการ
กลัน่กรองเห็นชอบ
ภายใน 30 วันนับต้ังแต
วันท่ีสภาอนมุตัิ

ตามจำนวน
กรรมการ
15 ชดุ

3 ชดุ

5 ชดุ

1

2

3

4

หมายเหตุ : การเสนอเอกสารใหคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยัและทีป่ระชมุคณบด ีเพือ่
รบัทราบ สำนกับริหารและพฒันาวิชาการ จะดำเนินการแจงเอง
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ

พ.ศ. 2548

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรวางระเบียบ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการขยายการจัดการหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยใหสามารถผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เปนท่ีตองการของสังคมและประเทศ สอดคลองกับ
นโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยใหมีระบบการบริหารและจัดการหลักสูตร
ไดอยางคลองตัวและมีประสทิธภิาพ แตกตางจากการจัดการหลักสตูรในระบบปกติของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
ในการพึง่ตนเอง มกีระบวนการตรวจสอบและควบคุมเพือ่ใหการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรโครงการ
พเิศษมคุีณภาพและมาตรฐาน และบงัเกดิผลดีตอการพฒันาวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยรวม

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541
โดยมติสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุคร้ังที ่5/2548 เมือ่วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2548 จึงเหน็สมควร
ใหยกเลิกระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการ
พิเศษ และภาคพิเศษ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) และใหบรรดาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีด่ำเนนิการในลกัษณะโครงการพเิศษ และภาคพเิศษ ปรับเปลีย่นมาดำเนนิการในลกัษณะเดยีวกัน และ
ใหเรียกการจดัการหลกัสตูรทกุหลกัสตูรในระบบนี ้วา “การจัดการหลกัสูตรโครงการพิเศษ” โดยวางระเบียบ
ไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
พ.ศ. 2548”

ขอ 2 ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตปการศกึษา 2548 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การบริหารและการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลยั

ขอนแกนในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2537
3.2 ประกาศ หลกัเกณฑและแนวปฏบิตัใิดๆ ท่ีเกีย่วของกบัการจดัการหลกัสตูรระดับบณัฑติ

ศกึษาภาคพเิศษ
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือมติใดๆ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

********************
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“คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหนวยงานท่ีรบัผิดชอบการจัดการหลกัสตูร
โครงการพเิศษ

“โครงการพิเศษ” หมายถึง โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหจัดการหลักสูตรท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง

“หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหจัดการในลักษณะ
โครงการพเิศษ

“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษ
“สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”หมายถึง สำนกัทะเบยีนและประมวลผล (สำนกับรหิารและ

พัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับท่ี 3/2548)

ขอ 5 หลกัสตูรท่ีสามารถขออนุมตัจัิดการในลักษณะโครงการพิเศษ ตองเปนหลกัสตูรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนซึ่งไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว และเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี
5.1 เปนหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบวามีความจำเปนเรงดวนท่ีตองดำเนินการเปดสอน

และจดัการศกึษาในลกัษณะโครงการพเิศษ เพือ่ตอบสนองนโยบายและทศิทางการพฒันา
ประเทศของรัฐบาลและการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือเพื่อความรวมมือในการพัฒนา
บคุลากรของประเทศตามความตองการของสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ในการพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัย หรือ

5.2 เปนหลักสูตรท่ีมีกลุมเปาหมายแตกตางไปจากกลุมเปาหมายที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร
เดียวกันท่ีมีการจัดการศึกษาในลักษณะปกติ หรือมีกลุมเปาหมายที่มีลักษณะชัดเจน
บงชี้ไดวามีความจำเปนท่ีตองจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ หรือ

5.3 เปนหลกัสตูรทีบ่งชีไ้ดวามคีวามจำเปนตองมกีารจดัการเรยีนการสอนนอกเวลาปกต ิหรอื
จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ไมใชระบบภาคการศึกษาตามปกติ เชน ระบบชุดวิชา
ระบบการสอนทางไกล ระบบ e-learning หรืออื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 6 คณะท่ีจะขออนุมตัจัิดการหลกัสตูรโครงการพิเศษ ตองดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดงันี้
6.1 มศีกัยภาพและความพรอมในการบริหารจัดการหลกัสตูรโครงการพิเศษในสาขาวิชาน้ันๆ

ทั้งในดานอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน สถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณสำหรับ
การจัดการเรียนการสอน

6.2 สามารถดำเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งตนเอง และเสริมรายไดเพื่อ
นำมาพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
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6.3 รับผิดชอบจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดการศึกษา
ทุกฉบับท่ีเกี่ยวของ

6.4 ดำเนินการเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษทุกหลักสูตร
ตามระบบกลางของมหาวิทยาลัย เพือ่ประโยชนในการประชาสัมพันธและสือ่สารกบักลมุ
เปาหมายและประชาชนทั่วไป รวมท้ังประโยชนในการจัดการขอมูลการรับเขาของ
มหาวิทยาลัย และการติดตามและประเมินผล

6.5 ในหลักสูตรเดียวกัน การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษตองแยกออกจากการจัดการ
หลักสูตรปกติ ยกเวนในกรณีที่มีความจำเปนท่ีตองจัดการศึกษารวมกันและกอใหเกิด
ผลดีตอกลุมผูเรียนท้ังสองกลุม ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ที่มีองคประกอบและ
หนาที ่ดงัน้ี
7.1 องคประกอบของคณะกรรมการอำนวยการ

7.1.1 อธกิารบด ี เปนประธานคณะกรรมการ
7.1.2 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนรองประธานคณะกรรมการ
7.1.3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ
7.1.4 ผูแทนคณบดีที่เสนอโดยที่ประชุมคณบดี จำนวนไมเกิน 4 คน เปนกรรมการ
7.1.5 ผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ
7.1.6 รองผอูำนวยการฝายวชิาการ สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 7.1.4 ใหมวีาระคราวละ 2 ป
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรที่เกี่ยวของทำหนาที่เปนผูชวยเลขานุการได
ตามความเหมาะสม

7.2 หนาที่ของคณะกรรมการอำนวยการ
7.2.1 พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติเปดและยกเลิกหลักสูตรโครงการพิเศษ

เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
7.2.2 พิจารณาการออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางการบริหารจัดการ

การเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษา และการใชจายงบประมาณในการบรหิารจดัการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ โดยไมขัดกับระเบียบน้ี

7.2.3 กำกบั ตดิตามและประเมินผลการจัดการหลกัสตูรโครงการพิเศษ รวมท้ังใหขอ
เสนอแนะในการยกเลิกการจัดการหลักสูตรโครงการแบบพิเศษใดๆ ที่ไม
สามารถบริหารจัดการใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

7.2.4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการ
ในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการได
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ขอ 8 ใหคณะที่มีหลักสูตรโครงการพิเศษจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษแตละ
หลักสูตรท่ีมีองคประกอบและหนาที่ดังน้ี
8.1 องคประกอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร

ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษา
ที่เกี่ยวของ โดยใหคณะเปนผูพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

8.2 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
8.2.1 รบัผิดชอบการบริหารจดัการหลกัสตูรใหมคุีณภาพ มาตรฐาน และเปนไปตาม

นโยบายและกรอบแนวทางการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษของมหาวทิยาลยั
8.2.2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8.2.3 บริหารงบประมาณของหลักสูตร และควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไป

ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
8.2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานฐานะทางการเงินภายใน 180 วัน

หลังจากวันสิ้นสุดงบประมาณเงินรายไดประจำป รายงานตอคณบดี เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการอำนวยการ ในกรณทีีม่คีวามจำเปนอยางยิง่ คณะอาจสามารถ
ขออนุมตัขิยายเวลาในการรายงานได โดยตองเสนอขออนุมตัติอคณะกรรมการ
อำนวยการ

8.2.5 หนาที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด
คณะอาจจัดใหมีคณะกรรมการในระดับคณะเพื่อทำหนาที่กำกับ ดูแล และประสานงาน

การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะก็ได ทั้งน้ีใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

ขอ 9 ใหคณะที่มิไดรับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษโดยตรง แตทำหนาที่รับผิดชอบ
การสอนรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรที่มีการจัดการในลักษณะโครงการพิเศษ กำหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารระดบัคณะทีม่อีงคประกอบตามท่ีคณะกำหนด และใหมหีนาทีต่ามขอ 8.2
โดยอนุโลม

ขอ 10 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
คณะทีร่บัผิดชอบหลกัสตูรโครงการพเิศษ และรบัผิดชอบการจดัการเรยีนการสอนรายวิชา

ในหลกัสตูรโครงการพเิศษ ตองดำเนนิการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการจดัการหลกัสตูร
และการเรียนการสอน ดังนี้
10.1 ใหการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนที่ไดคุณภาพและ

มาตรฐานทัดเทียมกันกับหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาในระบบปกติ
10.2 ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารย และการประเมินผลการจัดการหลักสูตร

ตามระบบและหลักเกณฑการประกันคุณภาพท่ีคณะและหรือมหาวิทยาลัยกำหนด และ
เสนอรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการอำนวยการ ทุกสิ้นปการศึกษา
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10.3 การวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนในหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตร
ระบบปกติ ใหใชมาตรฐานเดียวกันและประเมินผลรวมกัน

10.4 ใหคณะกรรมการอำนวยการ จัดทำสรุปและรายงานผลการประเมินหลักสูตรโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
ทุกสิ้นปการศึกษา

ขอ 11 การขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
ใหคณะที่จะขออนุมัติจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ ดำเนินการตามข้ันตอน

การขออนุมัติตามท่ีกำหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 12 การดำเนนิการรบัสมคัรและคดัเลอืกนกัศกึษา การกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา การจดั
สรรเงินรายได และคาใชจายในการบริหารและจดัการหลกัสตูร ใหจัดทำเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ขอ 13 หลักสูตรโครงการพิเศษท่ีเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน
เพื่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันหรือหนวยงานน้ันเปนการเฉพาะ ใหการบริหารหลักสูตร
การกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา การจดัสรรเงนิรายได และการกำหนดคาใชจายในการ
บริหารและจัดการหลักสูตร เปนไปตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัย หรือตามขอตกลงความ
รวมมือระหวางสถาบัน

ขอ 14 การออกประกาศมหาวทิยาลยัท่ีเกีย่วของกบัระเบยีบน้ี ตองไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
อำนวยการและที่ประชุมคณบดี

ขอ 15 บรรดาหลกัสตูรโครงการพเิศษ และหลกัสตูรภาคพเิศษ (หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา) ทีไ่ดรบั
อนุมัติกอนการประกาศใชระเบียบน้ี ใหดำเนินการดังน้ี
15.1 การบริหารและจัดการหลักสูตร ใหดำเนินการตามระเบียบน้ีและประกาศที่ออกตาม

ระเบียบนี้ ตั้งแตวันท่ีประกาศใชระเบียบเปนตนไป
15.2 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ใหใชอัตราตามที่กำหนดในระเบียบหรือประกาศเดิม

จนกวานักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
15.3 อัตราคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตร ใหดำเนินการตามระเบียบน้ีและประกาศ

ทีอ่อกตามระเบยีบน้ี ภายในปการศกึษา 2548
15.4 เกณฑการจัดสรรเงินรายไดใหคณะและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหจัดสรรตามเกณฑเดิมท่ี

ใชสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ และหลกัสตูรภาคพิเศษ (ระดบับณัฑติศกึษา) จนถึง
สิน้สุดภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2548



136

ขอ 16 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหาการปฏบิตัติาม
หรือสืบเน่ืองจากระเบียบน้ี ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีเปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548

(ลงช่ือ)  พลตำรวจเอก  เภา สารสิน
(เภา  สารสนิ)

                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 664/2541)
เร่ือง การรบันกัศกึษาชาวตางประเทศเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการดำเนนิการเพ่ือรบัเขาและการใหบริการแกนักศกึษาชาวตางประเทศทีป่ระสงค
จะเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย อาศยัอำนาจตามความในมาตรา
20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยความเหน็ชอบของ
ทีป่ระชุมคณบดี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 21/2541  เมือ่วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศ
เกีย่วกับการรบันักศกึษาชาวตางประเทศ เขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่เปนแนวทางปฏิบติั
แกผเูกีย่วของไวดงัน้ี

1. ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่664/2541 เรือ่งการรบั
นักศกึษาชาวตางประเทศเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน"

2. ใหใชประกาศนีต้ัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป บรรดาประกาศหรอืแนวปฏบิติั
อืน่ใดทีขั่ดกบัประกาศนี ้ใหใชขอความในประกาศนีแ้ทน

3. ในประกาศน้ี
มหาวทิยาลยั หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
คณะ หมายถงึ คณะวชิา บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยัและ

องคกรในกำกบัมหาวทิยาลยั
นักศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ บคุคลผมูไิดถอืสญัชาติไทย และมี

ภมูลิำเนาอยนูอกประเทศไทย
4. การสมคัรเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัตามประกาศนี ้หมายถงึ

4.1 การสมคัรเขาศกึษาเพือ่รบัปริญญาตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัท่ีไดรบัความ
เหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยั

4.2 การสมคัรเขาศกึษาในรายวชิาตามหลกัสตูรมหาวทิยาลัยขอนแกนท่ีไดรบัความ
เหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั โดยไมขอรับปรญิญาของมหาวทิยาลยัโดยใหมกีาร
ลงทะเบยีนรายวิชา

4.3 การสมคัรเขารวมฝกงาน หรอืฝกปฏบิตังิานวิชาชพีหรอืฝกปฏบิตักิารวจัิย
4.4 การสมคัรเขารวมกิจกรรมลกัษณะอืน่ ๆ  ของคณะหรอืมหาวทิยาลยั โดยไดรบั

อนุมตัจิากอธกิารบด ีหรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมาย
5. การพจิารณาอนุมตัติามขอ 4.1 เขาศกึษาในมหาวิทยาลัยใหปฏิบตัติามระเบียบ

มหาวทิยาลยัวาดวยการศึกษาสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2536 หรอืตามท่ีจะประกาศ
ใชภายหลงั

*******************
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กรณทีีย่งัไมมรีะเบยีบมหาวิทยาลยัเปนการเฉพาะใหอธกิารบดีเปนผอูนุมตัิ
6. การพจิารณาอนมุตัติามขอ 4.2-4.4 ใหคณะเปนผอูนมุตัิ
7. สิทธิและหนาที่ของผูที่ไดรับอนุมัติใหศึกษาในมหาวิทยาลัยตามขอ 4.1 และ 4.2

เมือ่ชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายอืน่ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดแลวใหปฏิบตัติามระเบยีบของ
มหาวทิยาลยัวาดวยการน้ัน ๆ

8. สิทธิและหนาที่ของผูที่ไดรับอนุมัติใหศึกษาในมหาวิทยาลัยตามขอ 4.3 และ 4.4
ใหเปนไปตามท่ีอธกิารบดี โดยคำแนะนำของคณบดีเปนผกูำหนด

9. การยกเวนคาธรรมเนยีมและคาใชจายอืน่ ๆ ของนกัศกึษาชาวตางประเทศใหปฏบิติั
ตามทีร่ะเบยีบมหาวทิยาลยักำหนดหรอืปฏบิตัติามขอตกลงระหวางมหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั
ทีเ่ปนตนสงักดัของนักศกึษาชาวตางประเทศนัน้ ๆ

10. ข้ันตอนการรับนักศึกษาชาวตางประเทศใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้

11. ใหคณะสามารถออกประกาศทีไ่มขัดหรอืแยงกบัประกาศฉบบันีไ้ด
12. ประกาศฉบบัน้ีใหมผีลบังคับใชตัง้แตปการศกึษา 2541 เปนตนไป
13. ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีมีปญหาในการ

ตคีวามหรอืการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉยั

ประกาศ       ณ     วันท่ี   17 พฤศจกิายน พ.ศ.  2541

                            (ลงชือ่)   สชุาต ิ อารมีติร
                                                (ผชูวยศาสตราจารยสชุาต ิ อารมีติร)
                                           รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน
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ข้ันตอนการรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 664/2541)

1. การสมัครเขาศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี

1.1.1 ผสูมัครเขาศกึษาตาม ขอ 4.1 ใหกองบริการการศกึษา จัดเตรียมขอมลู
เร่ือง ระเบยีบการ ใบสมคัร โปรแกรมการศกึษาและขอมลูอืน่ ๆ ทีจ่ำเปนสำหรบัการสมคัรเพือ่สง
ใหแกผสูมคัร หรอืหนวยงานท่ีรองขอ ใหผสูมคัรสงใบสมคัรหรอืเอกสารทีจ่ำเปนสำหรบัการสมคัร
มายงัผอูำนวยการกองบรกิารการศกึษา เพือ่พจิารณาตรวจสอบความสมบูรณของใบสมัครกอนสง
ใหคณะพิจารณา

กรณทีีผ่สูมคัรสงใบสมคัรไปยังคณะโดยตรง ใหคณะสงสำเนาเรือ่งแจงกองบรกิารการศกึษา
เพือ่ตรวจสอบความสมบูรณของใบสมคัรดวย

1.1.2 ผสูมัครเขาศกึษาตาม ขอ 4.2-4.4 ใหคณะเปนผดูำเนนิการดังกลาว
ตามขอ 1.1.1

1.2 ระดับบัณฑติศึกษา
1.2.1 ใหบณัฑติวิทยาลัยจัดเตรียมขอมลูเร่ืองระเบียบการใบสมัครโปรแกรมการ

ศกึษาและขอมลูอืน่ ๆ  ทีจ่ำเปนสำหรบัการสมัคร เพือ่สงใหแกผสูมคัรหรือหนวยงานท่ีรองขอ
1.2.2 ใหผสูมัครสงใบสมคัร หรอืเอกสารทีจ่ำเปนสำหรบัการสมคัรมายังบัณฑติ

วิทยาลยัเพือ่ตรวจสอบความสมบูรณของใบสมคัรกอนสงใหคณะ และภาควชิา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วของ
พิจารณา

1.2.3 กรณีที่ผูสมัครสงใบสมัครไปยังคณะหรือภาควิชา/สาขาวิชาโดยตรง
ใหคณะหรอืภาควชิา/สาขาวชิา สงสำเนาเรือ่งแจงบัณฑติวิทยาลยัเพือ่ตรวจสอบความสมบูรณของใบ
สมคัรดวย

2. การรบัเขาศกึษา
2.1 ระดับปริญญาตรี

2.1.1 การพจิารณาอนมุตัโิดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะและ
แจงผลการพจิารณาไปยงัมหาวทิยาลยั

2.1.2 ใหมหาวทิยาลยัโดยกองบริการการศกึษา ประกาศรายชือ่นักศกึษาชาว
ตางประเทศทีจ่ะเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน

2.1.1.3 ใหกองบริการการศกึษา ดำเนินการเพ่ือแจงผลการรับเขาศกึษา
แกคณะทีเ่กีย่วของ สำนกัทะเบยีนและประมวลผล เจาของทุน ฝายวิเทศสมัพนัธและสารสนเทศ สถาบนั
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ตนสังกดั ของนักศกึษาชาวตางประเทศ และบคุคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ตามสมควร รวมท้ังการ
แจงผลการรับเขาศกึษาแกผสูมคัรพรอมเอกสารตาง ๆ  ทีจ่ำเปน

2.1.1.4 ใหกองบรกิารการศกึษา ประสานงานกบัฝายหรอืหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของในเรือ่งการจดัหาหอพกั การปฐมนิเทศทัว่ไป การออกเอกสารเพือ่ดำเนินการดานการ
เขาประเทศไทย เปนตน

2.1.2 การพจิารณารบัเขาศกึษาตามขอ 4.2-4.4 ใหคณะเปนผดูำเนนิการ
2.2 ระดับบัณฑติศึกษา

2.2.1 ใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณารับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษา
ตามความเห็นชอบของภาควิชา/สาขาวชิา และคณะทีเ่กีย่วของ โดยไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
ประจำบัณฑติวิทยาลยั

2.2.2 ใหบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศและแจงผลการรับ
เขาศกึษาแกบคุคลและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

2.2.3 ใหบณัฑติวิทยาลยั ประสานงานกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของในการอำนวย
ความสะดวกดานตาง ๆ แกนักศกึษาชาวตางประเทศในการเขามาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน

3. การดำเนนิการดานทะเบียนนกัศกึษา
ใหสำนกัทะเบยีนและประมวลผลรับผิดชอบการข้ึนทะเบยีนเปนนักศกึษา การลงทะเบยีน

วิชาเรียน การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
การจดัสรรเงนิแกหนวยงานทีเ่กีย่วของ การออกบตัรประจำตวันักศกึษา การประเมนิผลการศกึษา
การรายงานผลการศกึษา และการรายงานขอมูลอืน่ ๆ แกนักศกึษา และ/หรอื หนวยงานท่ีเกีย่วของ
อยางนอย ภาคการศกึษาละคร้ัง รวมท้ังการออกปริญญาเปนฉบับภาษาไทย (มชีือ่-สกลุ เปนภาษา
องักฤษ) และฉบบัแปลเปนภาษาองักฤษ

4. การใหบริการแกนักศึกษา
4.1 ใหกองกจิการนักศกึษา หรอืคณะทีร่บัผิดชอบดูแลหอพกันักศกึษาของคณะ บริการ

จัดหอพกั ตามเกณฑทีร่ะเบยีบกำหนดไว รวมท้ังการประสานงานกับเจาของทุนหรือหนวยงานตนสังกดั
ของนักศกึษาน้ัน ๆ

4.2 ใหสำนกัวิทยบรกิาร ศนูยคอมพวิเตอร หรือหนวยงานอืน่ ๆ  ใหบริการแกนักศกึษา
ชาวตางประเทศทีไ่ดรบัอนุมตัใิหเขาศกึษาตามระเบยีบน้ี และไดชำระเงนิคาธรรมเนยีมและคาใชจาย
อืน่ ๆ ตามทีร่ะเบยีบกำหนดไวเปนการเฉพาะใหผอูำนวยการหรอืหวัหนาหนวยงานน้ัน ๆ เปนผู
พจิารณาเสนอความเหน็แกอธกิารบดหีรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมายเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

4.3 ใหหนวยงานท่ีมีหนาที่ตัดสินใจรับ ดำเนินการเพื่อออกหนังสือรับรอง
ของมหาวิทยาลัยไปยังสวนราชการท่ีเกีย่วของ เพือ่การเขาประเทศของนักศกึษาน้ัน ๆ  ทัง้น้ี จะออก
หนงัสอืรบัรองไดเฉพาะผทูีไ่ดรบัอนุมตัติามประกาศนีเ้ทาน้ัน การออกหนงัสอืรบัรองของมหาวิทยาลยั
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ตามขอ 4.3 น้ี ใหอธกิารบดีหรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมายเปนผลูงนามเทานัน้ บคุคลอ่ืนใดท่ีออกหนงัสอื
ดงักลาวจะตองเปนผรูบัผิดชอบเอง ตอกรณทีีม่ปีญหาอนัเกีย่วเน่ืองกบัหนงัสอืรบัรองนัน้ ๆ

4.4 ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตัดสินใจรับทำหนาที่ใหคำปรึกษาในดานการใชชีวิต
ในมหาวทิยาลยั

5. การจัดการเรียนการสอน
5.1 ใหคณะรบัผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศนักศกึษาในสวนของคณะ จัดโปรแกรมการ

ศกึษากำหนดใหมอีาจารยทีป่รึกษาจัดการสอนและการประเมนิผล การรายงานผลการศกึษาและ
เสนอช่ือผสูำเรจ็การศกึษา ไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล
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หมวดท่ี 2
คาธรรมเนียมการศกึษา

สาระสำคัญ เน้ือหาหมวดน้ีเปนการรวบรวมสาระเก่ียวกับคาธรรมเนียมตางๆ
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน ไดแก คาธรรมเนยีมการศกึษา คาธรรมเนยีมการเขาพกั
ในหอพักนักศึกษา คาธรรมเนียม การใชบริการของหองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร และ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบันักศกึษาท่ีเขาใหม ในปการศกึษา 2557 ควรทราบมีดงัน้ี

1. คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ - ระเบียบฯ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาข้ันปริญญาตรี นักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ. 2552
(ภาคปกติ) -  ประกาศฯ (ฉบบัที ่963/2555) เรือ่ง คาธรรมเนยีม

การศกึษาสำหรับนักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2555

- ประกาศฯ (ฉบับที ่ 651/2553) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 49/2551) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการ
ศกึษาสำหรบัหลกัสตูรนานาชาติ ระดบัปริญญาตรี
ของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับท่ี 2)

2. คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ - ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
นักศึกษาข้ันปริญญาตรี การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
(โครงการพิเศษ) - ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 960/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีม

การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 962/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะสตัวแพทยศาสตร หลกัสูตรสัตวแพทยศาสตร
บณัฑติ

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 963/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

เร่ือง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ
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เร่ือง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 967/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะเทคนคิการแพทย หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 969/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 971/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ (ตอเน่ือง)

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 222/2549) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ
สาขาวิชานิตศิาสตร

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 386/2549) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ
ผลิตเภสัชกรเพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ

-  ประกาศฯ (ฉบบัที ่774/2549) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะศกึษาศาสตร หลกัสตูรนานาชาติสองปรญิญาฯ

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 1222/2549) เรือ่งแกไขปรับปรุง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

-  ประกาศฯ (ฉบบัที ่1427/2549) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 359/2550) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ”

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 965/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระดบัปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน-
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- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 461/2550) เรือ่ง คาธรรมเนยีม

การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะศกึษาศาสตร “หลกัสตูรศึกษาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 902/2551) เรือ่งคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภมูสิารสนเทศศาสตรฯ

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 742/2552) เร่ือง คาธรรมเนียมการ
ศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ (แกไขเพิ่มเติม)

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 169/2553) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 376/2553) เร่ือง คาธรรมเนียมการ
ศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษคณะวิทยาการจัดการ
หลกัสตูรบริหารธรุกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการกอลฟ

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 531/2553) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ
หลักสูตรนานาชาติ

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 1732/2555) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศกึษา สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คณะสาธารณสขุศาสตร หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ

3. คาธรรมเนียมการศึกษาแบบ - ระเบียบฯ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ
รวมเรียน รวมเรียนสำหรบับคุคลภายนอก พ.ศ. 2537

4. คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั - ประกาศฯ (ฉบบัที ่210/2543)  เร่ืองการจดัเกบ็
การลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยั คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบันักศกึษาทีล่งทะเบยีน
และการเทยีบโอนรายวชิา เรยีนขามมหาวทิยาลยัตามขอตกลงรวมกนั

ระดบัปริญญาตรี
- ประกาศฯ (ฉบบัที ่767/2549) เรือ่งคาใชจาย

การเทยีบโอนรายวชิาฯ
5. คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั - ระเบียบฯวาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรี

นักศกึษาชาวตางประเทศ สำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ.2547
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เร่ือง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ
- ประกาศฯ (ฉบบัที ่412/2547) เรือ่ง คาธรรมเนยีม

การศกึษาขัน้ปริญญาตรสีำหรบันกัศกึษา
ชาวตางประเทศ  พ.ศ. 2547

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่562/2547) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การศกึษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
จากกลมุประเทศในอนภุมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ.2547

6.คาธรรมเนยีมหอพกันักศึกษา - ระเบยีบฯ วาดวยคาธรรมเนยีมเกีย่วกับหอพกันกัศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.2545

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 336/2556) เร่ือง การปรับอตัราคา
ธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษาทีอ่ยใูนความดูแลของสำนกั
บริหารจดัการหอพกันักศกึษา

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่199/2554) เรือ่ง คาธรรมเนยีม
หอพกันักศกึษานพรัตน (หอ 9 หลงั)
มหาวทิยาลยัขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 200/2554) เร่ืองคาธรรมเนียม
หอพกัสวัสดกิารนักศกึษา เคเคยู วรเรสซิเดนท

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่414/2546) เรือ่งกำหนด
อตัราคาธรรมเนียมและขอปฏบิตักิารเขาพกัอาศยั
เปนการช่ัวคราวในหอพักนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27)

7.คาธรรมเนยีมหองสมดุ - ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 730/2553) เร่ืองการใชบริการและ
อตัราคาธรรมเนยีมหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน

8.คาธรรมเนียมศูนยคอมพิวเตอร - ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 2529/2556) เร่ืองอตัราคาธรรมเนียม
ของศนูยคอมพวิเตอร

9. คาธรรมเนียมสำนักทะเบยีน - ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 554/2545) เร่ืองการเกบ็
และประมวลผล คาธรรมเนียม การขอเปลีย่นช่ือหรอืชือ่สกลุ

ภาษาองักฤษการขอเปลีย่นแปลงรายการลงทะเบยีน
วิชาเรยีนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบ
ทะเบยีนของนักศกึษาระดับปริญญาตรี และระดับ
บณัฑติศกึษา

10. การตรวจสอบและการจดัเกบ็ - ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 709/2533) เร่ืองการตรวจสอบ
หน้ีสนิฯ และการจดัเกบ็หนีส้นินักศกึษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ

พ.ศ. 2552

โดยทีเ่หน็เปนการสมควรปรับปรงุระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการ
ศกึษาสำหรบันักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11(1) และ
มาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติ
สภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุคร้ังที ่ 8/2552 เมือ่วนัที ่ 5 สงิหาคม 2552 สภามหาวทิยาลยั
จึงวางระเบยีบไวดงัน้ี

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรบันักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคับกบันักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ทีม่สีถานภาพเปนนัก
ศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน นับต้ังแตปการศกึษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
นักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549” บรรดาระเบียบ ขอบงัคับ คำสัง่หรอืประกาศอืน่ใด
ทีขั่ดแยง หรอืแยงกบัระเบยีบนี ้ใหใชระเบยีบนีแ้ทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
สภามหาวทิยาลยั หมายถงึ สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นักศกึษา หมายถงึ นักศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน ระดบั

ปริญญาตรี ภาคปกติ
คาธรรมเนียมการศกึษา หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนักศกึษาเปน

อตัราเหมาจายตอภาคการศกึษา
คาธรรมเนยีมรักษา หมายถงึ คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเกบ็จากนักศกึษา

เพือ่รักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา
ในกรณทีีล่งทะเบยีนครบตามหลกัสตูร
และกรณทีีล่าพกัการศกึษา

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถงึ คาธรรมเนยีมอืน่ท่ีเรยีกเกบ็จากนกัศกึษา
ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
ทีเ่กีย่วของ

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



147

ขอ 5 คาธรรมเนยีม ประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนียมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณบด ี เสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ แลวจึงกำหนดอตัรา
คาธรรมเนยีมดังกลาวตามหลกัการทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลยั แลวทำเปนประกาศ
มหาวทิยาลยัและรายงานใหสภามหาวทิยาลยัทราบ

ขอ 7 นักศกึษาในโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษา หรอืนักศกึษาตามความ
รวมมือจากองคกรอื่น ๆ ที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีการลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ใหไดรบัการลดหยอนหรอืยกเวนคาธรรมเนียมตามขอตกลงท่ีกำหนดไว

ขอ 8 สำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2549 ใหใชระเบยีบเตมิท่ีเกีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเรจ็การศกึษา ในกรณทีีนั่กศกึษาดังกลาวถูกสัง่ใหพนสภาพการเปนนักศกึษา และเมือ่
กลบัเขาศกึษาดวยกรณีใดกต็ามต้ังแตปการศกึษา 2549 ใหบงัคับใชตามระเบียบน้ี

ขอ 9 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกับการปฏิบตัติามระเบียบน้ี ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเปน
ผวิูนิจฉยัและใหถอืเปนท่ีสดุ

ขอ 10 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวิธปีฏบิตัเิพือ่ใหเปนไปตามระเบียบน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  สงิหาคม  พ.ศ.  2552

                                             (ลงชือ่)   พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
                                                                        (เภา สารสนิ)
                                                               นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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********************

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี  ๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับนกัศกึษาข้ันปริญญาตรี

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และมปีระสทิธภิาพ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามขอ ๖ ของระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชุมคร้ังที ่๙/๒๕๕๕  เมือ่วันท่ี ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕  จึงออกประกาศไว ดงัตอไปน้ี

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบันักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๕"

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบงัคับกบันักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ทีม่สีถานภาพ
เปนนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ทีเ่ขาศกึษาในปการศกึษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

ขอ ๓ อตัราในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอยีดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้

ขอ ๔ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศท่ีเกีย่วของ
ขอ ๕ เงินคาธรรมเนยีมการศกึษา ทีช่ำระแลวตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดไว

แนบทายประกาศน้ีจะขอคืนไมได
ขอ ๖ นักศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมการศกึษาเตม็ตามอตัราเหมาจายมสีทิธิไ์ดรบับรกิาร

ตาง ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัจะกำหนด โดยไมเสยีคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ เพิม่เตมิ
ขอ ๗ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี และมอีำนาจออกประกาศเก่ียวกับ

วิธปีฏบิตั ิซึง่ไมขัดหรือแยงกบัประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี  ๖  มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

                                 (ลงชือ่)             กติติชยั  ไตรรัตนศิรชิยั
         (รองศาสตราจารยกติติชยั ไตรรัตนศิรชิยั)

  อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บัญชีที ่๑ คาธรรมเนียมการศกึษา

คาธรรมเนียมการศึกษา ( Tuition Fee ) ตอภาคการศกึษา สำหรบันักศกึษาปริญญาตรี ภาคปกติ
ทีเ่ขาศกึษาในปการศกึษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

คณะวิชา อัตราคาธรรมเนียมการศกึษา (บาท)
๑. คณะแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๒. คณะทนัตแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๓. คณะพยาบาลศาสตร ๑๘,๐๐๐
๔. คณะเภสชัศาสตร ๑๘,๐๐๐
๕. คณะเทคนิคการแพทย ๑๘,๐๐๐
๖. คณะสตัวแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๗. คณะสาธารณสขุศาสตร ๑๘,๐๐๐
๘. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๑๘,๐๐๐
๙. คณะวศิวกรรมศาสตร ๑๕,๐๐๐
๑๐. คณะวทิยาการจัดการ ๑๕,๐๐๐
๑๑. คณะเกษตรศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๒. คณะวทิยาศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๓. คณะเทคโนโลยี ๑๒,๐๐๐
๑๔. วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย)ี ๑๒,๐๐๐
๑๕. คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๖. คณะศลิปกรรมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๗. คณะศกึษาศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๘. วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร) ๑๐,๐๐๐

คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคการศกึษาฤดรูอน ใหชำระครึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษา
ภาคปกติ

คาธรรมเนียมการลาพักการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑,๑๐๐ บาท
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บัญชี ๒ คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ทีเ่รยีกเกบ็ตามรายการ

รายการ

๑. คาปรบัลงทะเบยีนวิชาเรยีนชากวากำหนด วันละ.....บาท
แตไมเกนิ ๓,๐๐๐ บาท

๒. คายืน่ใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศกึษา
๓. คาบตัรประจำตัวนักศกึษาบตัรละ
๔. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
๕. คาหนงัสอืรบัรองฉบบัจริงหรอืฉบบัสำเรจ็การศกึษาฉบบัละ
๖. คาหนงัสอืรบัรองการเปนนักศกึษาฉบับละ
๗. คาหนงัสอืรบัรองอ่ืน ๆ ฉบบัละ
๘. คาใบแปลปริญญาบัตรฉบับละ
๙. คาข้ึนทะเบียนบัณฑติ
๑๐. คาขึน้ทะเบียนอนุปริญญา
๑๑. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ
๑๒. คาธรรมเนียมสงหลกัฐานการศกึษาภายในประเทศ

ทางไปรษณียคร้ังละ
๑๓. คาธรรมเนยีมสงหลกัฐานการศกึษาตางประเทศ

ทางไปรษณียคร้ังละ
๑๔. คาธรรมเนยีมขอเปลีย่นแปลงแกไขรายการลงทะเบยีนวิชาเรยีน

รายการละ
๑๕. คาขอคืนสถานภาพนักศกึษาคร้ังละ

จำนวนเงนิ (บาท)

๕๐

๒๐๐
๑๐๐
๓๐
๓๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
๘๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๕๐

๒๐๐

๓๐

๑,๐๐๐
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 651/2553)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรระดับปริญญาตรี

วทิยาลยัการปกครองทองถิน่

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ สำหรบัหลกัสตูรระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย
และมปีระสิทธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจัดการและบังเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบญัญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยั
การปกครองทองถิน่ ในคราวประชุมคร้ังที ่3/2553 เมือ่วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จึงออก
ประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบบัท่ี 651/2553) เร่ือง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลยัการปกครองทองถิน่”

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่
เขาศกึษาในวิทยาลัยการปกครองทองถิน่ มหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แตภาคตน ปการศกึษา 2553
เปนตนไป แตทัง้น้ีไมรวมถงึนักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในหลกัสตูรตามโครงการความรวมมือทางวชิาการ
ระหวางมหาวทิยาลยัขอนแกนกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ สำหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี กำหนดดังน้ี

3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาภาคฤดรูอน 14,000 บาท

3.2 กรณีที่เปนการลงทะเบียนตามระยะเวลาของหลักสูตรแลวหรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพื่อสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ีใหอนุโลมใชตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คาธรรมเนียมการศกึษา

********************
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนีใ้หอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉยั

ประกาศ  ณ  วันท่ี 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2553

                                                   ลงชือ่       กลุธดิา  ทวมสุข
                                                   (รองศาสตราจารย ดร.กลุธดิา  ทวมสุข)
                                                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

หมายเหตุ ในการจัดการศกึษาหลกัสตูรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการปกครองทองถิน่ท่ีผานมา
เปนการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมท่ีรับเขาศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยไดกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศกึษาและคาใชจายอืน่ ๆ  ตามบนัทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสองหนวยงานเปนการเฉพาะ และในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยไดขยายการ
เปดรับกลมุผเูขาศกึษาประเภทบุคคลท่ัวไปเขาศกึษาใน 3 หลกัสตูรดังน้ี คือ (1) หลกัสตูร
รฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ (2) หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการคลัง (3) หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ
งานชางและผงัเมอืง ซึง่ยงัไมมปีระกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาไว จึงเหน็ควร
ออกประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาฉบบัน้ี แตทัง้น้ีไมเกนิอตัราคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษในระดับปริญญาตรีทีท่างมหาวิทยาลยักำหนด
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ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 49/2551)

เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลยันานาชาติ (ฉบบัท่ี 2)

*******************
เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  สำหรบันักศกึษาหลกัสตูร

นานาชาติ ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่มีสถานะเปนองคกร
ในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการ
บรหิารจดัการ และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความขอ 6(1) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
วิทยาลยันานาชาติ พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลยันานาชาติ ในคราวประชุม
คร้ังที ่2/2551 เมือ่วันท่ี 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี
49/2551) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรี ของวิทยาลยันานาชาติ
(ฉบบัท่ี 2)”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
ระดบัปริญญาตรีของวิทยาลยันานาชาติ ตัง้แตปการศกึษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  สำหรบัหลกัสตูรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในบัญชีแนบทาย
ประกาศนี้

คาธรรมเนียมอื่นใดท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามระเบียบและ
ประกาศของมหาวทิยาลัยขอนแกนท่ีเกีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 4 ใหคณบดวิีทยาลยันานาชาตเิปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการ
ตคีวามหรือไมสามารถปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหคณะกรรมการอำนวยการเปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2551

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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บัญชีแนบทายประกาศวทิยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 49/2551)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี

ของวทิยาลยันานาชาต ิ(ฉบบัท่ี 2)

1. คาธรรมเนยีมการสมคัรและสอบคดัเลอืก (Application Fee) และคาธรรมเนยีมการรายงานตวั
และขึน้ทะเบียนเปนนักศกึษา (Admission Fee)

2. คาธรรมเนียมการศกึษารายภาคการศกึษา (Tuition Fee per Semester)

3. คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา (Student Status Maintenance Fee)
ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท

4. คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรอืบุคคลภายนอกทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา (Tuition Fee for Non-degree Student) ใหเรยีกเกบ็เปนคา
หนวยกติ ดงันี้

รายการคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนยีม (บาท)
1.1
1.2

คาสมคัรและสอบคัดเลอืก (Application Fee)
คาธรรมเนยีมการรายงานตวัและขึน้ทะเบยีน
เปนนักศกึษา (Admission Fee)

500
10,000

คาธรรมเนียมขางตน ครอบคลุมหนวยกิตลงทะเบยีนวิชาเรียน และคาธรรมเนียมการใชบริการ
ตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยั ไดแก การประกนัอบุตัเิหต ุการบรกิารสขุภาพ หองสมดุ คอมพวิเตอร
และกจิการนักศกึษา

กลมุสาขาวิชา
อัตราคาธรรมเนยีม (บาท)

ผูมีสัญชาติไทย
(Thai Nationality)

ผูไมมีสัญชาติไทย
(Non-Thai Nationality)

2.1
2.2

กลมุสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
กลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

40,000
50,000

50,000
60,000

กลมุสาขาวิชา
อัตราคาธรรมเนยีม (บาท)

ผูมีสัญชาติไทย
(Thai Nationality)

ผูไมมีสัญชาติไทย
(Non-Thai Nationality)

2.1
2.2

กลมุสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
กลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2,000
2,500

2,500
3,000

คาธรรมเนียมขางตน ครอบคลุมคาธรรมเนียมการใชบริการหองสมุดและคอมพิวเตอร
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1802/2552)
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธภิาพ เอือ้ตอการจัดการ
หลกัสตูรโครงการพิเศษ และบงัเกดิผลดีตอราชการของมหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ  12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลกัสตูรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 1/2548 เมือ่วันท่ี 28  กรกฎาคม 2548 และทีป่ระชุม
คณบด ีคราวประชุมคร้ังท่ี  12/2552 เมือ่วันท่ี 24 กรกฎาคม 2552 จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2552  เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) ลงวันท่ี  17 สงิหาคม
2548  เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  และขอความ
ในประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศึกษาหลกัสตูร
โครงการพิเศษ และหลกัสตูรระดับบัณฑติศกึษา ภาคพเิศษ ทกุฉบับสำหรบันักศกึษา
ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2548
และใหใชประกาศฉบบัน้ีแทน

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรโครงการพิเศษ” หมายถงึ หลกัสตูรท่ีไดรบัอนมุตัใิหเปดสอนเปน

หลกัสตูรโครงการพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548

“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายถงึ คณะกรรมการอำนวยการ  ตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการจัดการ
หลกัสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ 7

*******************
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“คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหนวยงานท่ีรบัผิดชอบการ
จัดการหลกัสตูรโครงการพิเศษ

“คณบดี” หมายถงึ คณบดหีรอืผบูรหิารหนวยงานท่ีรบัผิดชอบ
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถงึ คณะกรรมการประจำคณะหรอืหนวยงาน
ทีร่บัผดิชอบการจดัการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ

“นักศกึษากลมุท่ี 1” หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร

“นักศกึษากลมุท่ี 2” หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและสาขาวชิา
ทางดานวทิยาศาสตรสขุภาพ

ขอ 5 การกำหนดอตัราคาธรรมเนียมการศกึษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษแตละหลกัสตูร ใหอธกิารบดอีอกเปนประกาศมหาวทิยาลยัตามคำ
แนะนำของคณบด ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และ
คณะกรรมการอำนวยการ ทัง้น้ีตองไมเกนิอัตราหรอืวงเงนิท่ีกำหนดไวในบญัชี
แนบทายประกาศนี้

ขอ 6 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ีและบญัชีแนบทายประกาศนี ้ใหเปน
ไปตามท่ีกำหนดไวในระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเกีย่วของกับ
คาธรรมเนียมการศึกษา ทัง้น้ียกเวนคาธรรมเนียมการศกึษาพเิศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศกึษาพเิศษสำหรบันักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2546 ซึง่คณะจะเรยีกเกบ็อกีไมได

ขอ 7 เงนิคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีชำระแลวตามอัตราการเรียกเกบ็ท่ีกำหนดไวแนบทาย
ประกาศนี ้จะขอรับคืนไมได

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

         ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 ตลุาคม  พ.ศ. 2552

     (ลงชือ่)   กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                      (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                   รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                               ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1802/2552)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

*******************
1. คาธรรมเนยีมการสมัครและสอบคดัเลอืก และคาธรรมเนียมการรายงานตัวและขึน้ทะเบยีน

เปนนักศกึษา กำหนดดังน้ี

2. คาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา กำหนดดงัน้ี

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)  
รายการคาธรรมเนียม ระดับ 

ปริญญาตรี 
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา
1.1 คาใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 

1.2 คาสมัครและสอบคัดเลือก 500 500 

1.3 คาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปน       
นักศึกษา 

2,000 3,000 

3. คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาฤดรูอน ใหจัดเกบ็ในอตัราคร่ึงหนึง่ของอตัรา
คาธรรมเนยีมสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

4. คาธรรมเนียมสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
4.1 ระดบัปริญญาตรี ภาคการศกึษาละ  10,000  บาท
4.2 ระดบับณัฑติศกึษา ภาคการศกึษาละ  15,000  บาท

อัตราคาธรรมเนียม ไมเกิน (บาท) 

กลุมนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง 

กลุมที่ 1 30,000 40,000 70,000 

กลุมที่ 2 50,000 60,000 90,000 
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5. คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา
5.1 ระดบัปริญญาตรี ภาคการศกึษาละ  1,500  บาท
5.2 ระดบับณัฑติศกึษา ภาคการศกึษาละ  2,500  บาท

6. คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบันักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรอืบคุคลภายนอกท่ีลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา ใหเรียกเก็บเปนคาหนวยกิต โดยใหคำนวณอัตรา
คาธรรมเนยีมการลงทะเบยีนเรยีนหนึง่หนวยกติ เทากบัคาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
ตามตารางในขอ 2 หารดวย 9 คาธรรมเนียมการศึกษาน้ี ใหครอบคลุมคาใชจายในการใชบริการ
หองสมดุ บรกิารคอมพวิเตอร และบรกิารกฬีาดวย

7. คาธรรมเนียมการสอบตางๆ ตอคร้ัง ในหลกัสูตรระดับบณัฑติศึกษา

รายการคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม 
ไมเกิน (บาท) 

7.1 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 2,000 
7.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 3,000 
7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ 4,000 
7.4 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 5,000 
7.5 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 6,000 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 960/2548)
เร่ือง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเทคโนโลยี หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคโนโลย ี “หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ” เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ
มหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คราวประชมุคร้ังที ่ 3/2548 เมือ่
วันท่ี  4 พฤศจกิายน 2548  จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 960/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเทคโนโลย ีหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต "

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอ่ืน  ๆสำหรบัหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ทีจั่ดการเปนหลกัสูตรโครงการพิเศษ  กำหนดดงัน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  40,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน  20,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา  เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืนๆท่ีเกีย่ว
ของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

*******************
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)   กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 962/2548)
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ
คณะสัตวแพทยศาสตร หลกัสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี  3/2548 เม่ือวันท่ี
4 พฤศจกิายน 2548  จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี   962/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะสตัวแพทยศาสตร
หลกัสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา  และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูร
สตัวแพทยศาสตรบณัฑติ ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  40,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน  20,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา  เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                             รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                        ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 963/2548)
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะวทิยาศาสตร หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยา
การคอมพวิเตอร”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี  3/2548 เม่ือวันท่ี
4 พฤศจกิายน 2548  จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 963/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะวทิยาศาสตร หลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา  และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรวิทยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ
กำหนดดงัน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน  15,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา  เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                             (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                            รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                       ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 965/2548)
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี  3/2548 เม่ือวันท่ี
4 พฤศจกิายน 2548  จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 965/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา  และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ ทกุสาขาวชิา ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงัน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน  15,000 บาท

3.2 กรณลีงทะเบยีนวิชาฝกงานวชิาเดยีวในภาคการศกึษาฤดรูอน นักศกึษาไมตอง
จายคาธรรมเนียมการศึกษา

3.3 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา  เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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3.4 กรณทีีล่งทะเบยีนแบบรวมเรยีนในรายวชิาทีไ่มไดกำหนดไวในหลกัสตูรหรอื
ลงทะเบียนเกินจากท่ีหลกัสตูรกำหนด นักศกึษาตองจายคาธรรมเนียม
การศกึษาเพิม่เตมิในรายวชิาน้ันๆ ในอตัราดงัน้ี
3.4.1 รายวชิาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.4.1.1 บรรยาย หนวยกติละ    700 บาท
3.4.1.2 ปฏบิตักิาร หนวยกิตละ 1,700 บาท

3.4.2 รายวชิาทางดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
3.4.2.1 บรรยาย หนวยกิตละ 500 บาท
3.4.2.2 ปฏบิตักิาร หนวยกิตละ 600 บาท

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 967/2548)
เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

คณะเทคนิคการแพทย หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคนคิการแพทย”  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการหลกัสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี  3/2548 เม่ือวันท่ี
4 พฤศจกิายน 2548  จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 967/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเทคนคิการแพทย
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา  และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรวิทยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนด
ดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  25,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน  12,500 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา  เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                   (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                     (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 969/2548)
เร่ือง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบณัฑติ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ”  เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังท่ี  3/2548 เม่ือวันท่ี
4 พฤศจกิายน 2548  จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 969/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูร
เภสชัศาสตรบณัฑติ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรเภสัชศาสตร
บณัฑติ ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดงัน้ี
3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศึกษา

3.1.1 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ
3.1.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 35,000 บาท
3.1.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน 17,500 บาท

3.1.2 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (ศกึษาเปนภาษาองักฤษ)
3.1.2.1 ภาคการศกึษาปกติ 50,000 บาท
3.1.2.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน 25,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา  เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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



170

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                    (ลงช่ือ)      กลุธดิา  ทวมสุข
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                      รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน
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 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 971/2548)
เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ

ระดับปริญญาตรี
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังที่  3/2548
เมือ่วันท่ี  4 พฤศจกิายน 2548  จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 971/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบณัฑติ ทกุสาขาวชิา ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงัน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน  14,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา  เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศึกษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                               รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 222/2549)
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

ระดับปริญญาตรี
หลกัสตูรนิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของโครงการจัดต้ังคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำโครงการจัดต้ังคณะนิติศาสตร คราวประชุมคร้ังที่
1/2549 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูร
โครงการพเิศษ  คราวประชุมคร้ังที ่ 1/2549  เมือ่วันท่ี  23  มกราคม 2549  จึงออกประกาศ
ไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่222/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
หลกัสตูรนิตศิาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูร
นิตศิาสตรบณัฑติ สาขาวชิานิตศิาสตร ทีจั่ดการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงัน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  18,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน    9,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา  เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   24  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 386/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพ่ือพัฒนารานยาคุณภาพ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ ผลติเภสชักร
เพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหาร
และการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 13 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยการจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่งคาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที ่ 2/2549  เม่ือวันท่ี  16
กมุภาพนัธ  2549  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ
คราวประชมุคร้ังท่ี  2/2549   เม่ือวันท่ี   13 มนีาคม  พ.ศ. 2549  จึงออกประกาศไวดงัน้ี

1. ประกาศนี ้เรยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี  386/2549)  เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะเภสชัศาสตร
หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ ผลิตเภสชักรเพือ่พฒันารานยาคุณภาพ"

2. ใหใชประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

3. อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอ่ืนๆ  สำหรบัหลกัสตูรเภสชัศาสตร-
บณัฑติ ผลติเภสชักรเพือ่พฒันารานยาคณุภาพ ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ใหกำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

(1) ภาคการศกึษาปกติ 60,000 บาท
(2) ภาคการศกึษาฤดูรอน 30,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบยีนครบตามระยะเวลาของหลกัสตูรแลว  หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกิตท่ีตองลง
ทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ  ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษา
สำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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4. คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี  ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน ประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ  ที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

5. ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี  กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนีใ้หอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉยั

ประกาศ ณ วันท่ี   31  มนีาคม   พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 774/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศกึษาศาสตร
หลกัสตูรนานาชาติสองปริญญา  Bachelor of Education Program in Teaching
English to Speakers  of Other Languages  & Bachelor of Science Program in

English Education International Program

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรนานาชาตสิองปรญิญา Bachelor
of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Languages(TESOL) และ
Bachelor of Science Program in English Education [B.S.(English ED)] International
Program”  เปนไปดวยความเรียบรอย และมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจดัการ และ
บงัเกดิผลดีตอมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12, 13 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  พ.ศ. 2548  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
คณะศกึษาศาสตร ในคราวประชมุคร้ังที ่ 5/2549  เมือ่วนัท่ี  26  เมษายน 2549  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังที่  4/2549
เม่ือวันท่ี  7  มถินุายน 2549 จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่774/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะศกึษาศาสตร
หลกัสตูร Bachelor of Education Program   in Teaching English to Speakers of
Other Languages & Bachelor of Science Program in English Education
International Program”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูร
Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of Other
Languages & Bachelor of Science Program   in English Education
International Program ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงันี้

*******************
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3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 34,500   บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน 17,250   บาท

3.2 คาธรรมเนยีมสำหรบัชาวตางประเทศ  ภาคการศกึษาละ 10,000 บาท
3.3 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบยีนครบตามระยะเวลาของหลกัสตูรแลวหรอืเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   20   มถินุายน  พ.ศ. 2549

                                              (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                             รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                         ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1222/2549)
เรื่อง แกไขปรับปรุง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

โดยทีเ่หน็เปนการสมควรปรบัปรงุแกไขประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบบัท่ี  672/2549)
เร่ือง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ  ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลัยขอนแกน ใหเหมาะสมกบัคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ

อาศยัอำนาจตามความในขอ12 และขอ14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการ
จัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548   และ  ขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบับ
ที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะวทิยาการจดัการ  คราวประชมุคร้ังท่ี 6/2549 เมือ่วันศกุรที ่11 สงิหาคม
2549 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ คราวประชุม
คร้ังที ่6/2549 เมือ่วันท่ี 18 ตลุาคม 2549 จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที1่222/2549) เรือ่ง แกไข
ปรบัปรุงคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  ระดบัปรญิญาตรี
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตปการศกึษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ อตัราคาธรรมเนียมการศกึษารายภาคการศกึษา  ในขอ 3.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่672/2549) และใหกำหนดอตัราคาธรรมเนียม
เปนดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน 14,000 บาท

ขอ 4 นอกเหนอืจากทีไ่ดแกไขปรับปรุงในฉบบัน้ีแลว ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบับท่ี 672/2549) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศ     ณ   วันท่ี     31    ตลุาคม  พ.ศ. 2549

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

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                      รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1427/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน "หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร" เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบรหิารและ
การจดัการ และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2549 เมือ่วันที ่ 4 ตลุาคม  2549 และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังที่   7/2549
เมือ่วันท่ี 28  พฤศจกิายน  2549 จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี   1427/2549) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทายลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ทีจั่ดการเปน
หลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดงัน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 30,000  บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน 15,000  บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี  ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ 639/2548)  เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ ณ วันท่ี   19  ธนัวาคม  พ.ศ. 2549

                                               (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                              รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                          ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 359/2550)
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
“หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีนธรุกจิ”

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาจนีธุรกจิ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการหลกัสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548)  เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุมคร้ังที่ 2/2550 เมื่อ
วันท่ี 1 กมุภาพนัธ 2550 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการ
พเิศษ คราวประชมุคร้ังที ่2 /2550  เมือ่วนัท่ี 12 มนีาคม 2550 จึงออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่  359/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ”

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอ่ืน ๆ  สำหรบัหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาภาษาจีนธรุกจิ ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดงัน้ี

3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 15,000 บาท

3.2 ไมมคีาธรรมเนยีมรกัษาสภาพการเปนนักศกึษา (ตามประกาศมข. เลขที ่343/2547)
3.3 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบยีนครบตามระยะเวลาของหลกัสตูรแลวหรอืเปนการ

ลงทะเบียนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษาเหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบียนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิตใหจายในอัตราก่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื ปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   26  มนีาคม พ.ศ.2550

 (ลงชือ่)     กติติชยั  ไตรรัตนศิรชิยั
   (รองศาสตราจารยกติติชยั  ไตรรัตนศิรชิยั)
รองอธกิารบดฝีายวจัิยและการถายทอดเทคโนโลยี

            ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 461/2550)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศกึษาศาสตร
“หลกัสตูรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการหลกัสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการประจำคณะศกึษาศาสตร โดยวิธกีารเวียนรับรอง เมือ่วันท่ี 30 มนีาคม 2550
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังที่
3/2550 เมือ่วนัท่ี 3 เมษายน 2550 จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่461/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศกึษาศาสตร หลกัสตูร
ศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา
3.1 ภาคการศกึษาละ 30,000    บาท
3.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน 15,000    บาท

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศึกษา

*******************
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                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                     รองอธิการบดีฝายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   20  เมษายน  พ.ศ. 2550
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 902/2551)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาศาสตร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภมูสิารสนเทศศาสตร”
เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบริหารและการจดัการ และบงัเกดิผลดี
ตอมหาวทิยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  2550 และ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังที ่ 5/2550
เมือ่วันท่ี 24  กนัยายน 2550 จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบบัที ่902/2551) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2551 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอ่ืน  ๆสำหรบัหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงัน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 30,000  บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน 15,000  บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี  ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ 639/2548)  เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ   ณ  วันท่ี    26    พฤษภาคม พ.ศ.2551

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน



188

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 742/2552)
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (แกไขเพ่ิมเติม)

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ” ซึ่งเปนหลักสูตรสองปริญญา รวมกับมหาวิทยาลัยเซาทเวสต ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและ
การจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั และทัง้ใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือในการจดัการ
หลกัสตูรสองปรญิญา สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ รวมกับมหาวทิยาลยัเซาทเวสต ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 3
เมือ่วันท่ี 12 พฤศจกิายน 2551 และคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ คราวประชมุ
โดยวธิเีวยีน คร้ังที ่ 2/2552 เมือ่วนัท่ี 28  เมษายน 2552 จึงออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 742/2552) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาจนีธรุกจิ (แกไขเพิม่เติม)”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

ขอ 3 ใหแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอ 3.1 ของ “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที่
359/2550) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ” เปนดังน้ี

*******************
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3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา
3.1.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายวชิาทีล่งทะเบยีนเรียน  ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน

(1) ภาคการศกึษาปกติ 30,000 บาท
(2) ภาคการศกึษาฤดูรอน 15,000 บาท

3.1.2 คาธรรมเนยีมการศกึษารายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน ณ มหาวทิยาลยั
เซาทเวสต  ใหชำระเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินหยวน
ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน ในอตัรา 7,500 หยวน (Yuan) ตอภาคการศกึษา
หรอื 13,500 หยวน (Yuan) ตอปการศกึษา

ในกรณทีีนั่กศกึษาประสงคจะชำระเงนิคาธรรมเนียมการศกึษาตามขอ 3.1.2 เปนเงินบาท
ซึง่มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถออกใบเสร็จรับเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินบาทไดนักศกึษา
จะตองชำระคาธรรมเนียมการศกึษาเปนเงินบาท ในจำนวนท่ีเทียบเทาอตัราคาธรรมเนียมการศกึษา
ทีเ่ปนเงนิหยวน (Yuan) ขางตน ตามอตัราแลกเปลีย่นเงิน ณ วันท่ีชำระคาธรรมเนยีมน้ัน โดยนักศกึษา
เปนผรูบัผดิชอบคาธรรมเนยีมอตัราแลกเปลีย่นเอง"

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   4  พฤษภาคม   พ.ศ. 2552

                                            (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสุข
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                            รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                        ปฏบัิตริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 169/2553)
เร่ือง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
โครงการพเิศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่ 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชมุ คร้ังที ่58-22/2552 เม่ือวนัท่ี  3  ธนัวาคม
2552 และคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังที ่ 1/2553  เมือ่วันท่ี
20 มกราคม 2553  จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 169/2553) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2553 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 970/2548) ลงวันท่ี 30
พฤศจกิายน  พ.ศ.2548 เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรบัหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ ทกุสาขาวิชา
ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงัน้ี

4.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศึกษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  30,000 บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน  15,000 บาท

4.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  โดยเหลอืหนวยกติทีต่องลงทะเบยีนอกีไมเกนิ
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 5 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 6 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี   5  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2553

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 376/2553)
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  “หลกัสตูรบริหารธรุกิจบัณฑติ  สาขาวิชา
การจดัการกอลฟ"  เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย
การจัดการ หลกัสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5  แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบับท่ี  1802/2552) เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ  โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะคราวประชุมคร้ังท่ี 9 /2552   เมือ่วันท่ี  4  ธนัวาคม  2552
และความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี
7/2552 เมือ่วนัท่ี  18  ธนัวาคม  2552  จึงออกประกาศไว  ดงันี้

ขอ  1 ประกาศนีเ้รียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 376 /2553) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาการจดัการ
หลกัสตูรบริหารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการกอลฟ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2553  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา  และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  สำหรบัหลกัสตูรบริหาร
ธรุกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการกอลฟ ทีจั่ดการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงัน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา   ชดุวิชาละ 25,000  บาท
3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบียนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ  5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20 เมษายน  พ.ศ.2553

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 531/2553)
เร่ือง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสัชศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลกัสตูรนานาชาติ

*******************
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร

โครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลกัสตูรนานาชาติ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548)เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2548 เมื่อวันท่ี 4
พฤศจกิายน 2548 จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 531/2553)  เร่ือง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ
หลกัสตูรนานาชาต”ิ

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบงัคับใชสำหรบันกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
เภสชัศาสตรบัณฑติ หลกัสตูรนานาชาติ ทีจั่ดการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดงัน้ี

3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรนานาชาติ

3.1.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 50,000 บาท
3.1.1.2 ภาคการศกึษาฤดูรอน 25,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบยีนครบตามระยะเวลาของหลกัสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอื่นท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไว
ในประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมสำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉยั

ประกาศ   ณ  วันท่ี  23  เมษายน  พ.ศ. 2553

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  1732/2555)
เร่ือง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

*******************
เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ

พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต"
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเอื้อตอการบริหารการจัดการและบังเกิดผลดี
ตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 1802/2552) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชมุคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสขุศาสตร คราวประชุมคร้ังที ่6/2555 เมือ่วันท่ี 14
มถุินายน พ.ศ. 2555 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คราวประชุมคร้ังที ่3/2555 เมือ่วันท่ี 29 สงิหาคม 2555 และทีป่ระชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่
13/2555 เม่ือวันท่ี 14 กนัยายน 2555 จึงออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี  1732/2555)  เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2556 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 219/2549) เรือ่ง คาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะสาธารณสขุศาสตร หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ
(ตอเนือ่ง) ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2549

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร
บณัฑติ ทีจั่ดการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงัน้ี

4.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 22,000  บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาพเิศษ 11,000  บาท
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4.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบยีนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 5 คาธรรมเนียมอื่นท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดไวใน
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เร่ือง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียม
การศกึษา

ขอ 6 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉัย

ประกาศ ณ วันท่ี  4   ตลุาคม พ.ศ. 2555

ลงช่ือ       เดนพงษ  สดุภกัดี
(ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภกัดี)

รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศกึษาแบบรวมเรยีนสำหรับบุคคลภายนอก

พ.ศ. 2537

โดยทีเ่หน็สมควรใหมรีะเบยีบวาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษาแบบรวมเรียนสำหรบับุคคล
ภายนอกท่ีขอเขาศึกษาแบบรวมเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
15 (2) และ 15(9) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 สภามหาวทิยาลยั
ขอนแกนในการประชมุ คร้ังที ่4/2537 เมือ่วันท่ี 4 พฤษภาคม 2537 จึงวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศกึษาแบบ
รวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“การศกึษาแบบรวมเรียน” หมายถงึ การศกึษา เพือ่เพิม่พนูความรแูบบ
ไมนับหนวยกิต

“บคุคลภายนอก” หมายถงึ ผมูไิดเปนนักศกึษามหาวทิยาลยั
ขอนแกน

ขอ 4 ใหใชระเบยีบนี ้ตัง้แตปการศกึษา 2537 เปนตนไป
ขอ 5 บรรดาระเบียบขอบังคับหรอืประกาศอ่ืนใด ซึง่ขัดหรือแยงกบัระเบียบน้ีใหใชระเบียบ

น้ี แทนการเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาแบบรวมเรียนสำหรบับคุคลภายนอกท่ีดำเนนิการไปแลว
หรืออยูในระหวางดำเนินการกอนประกาศใชระเบียบน้ีใหดำเนินการตามที่กำหนดไวเดิมตอไป
จนเสร็จการ

ขอ 6 ใหกำหนดอตัราคาธรรมเนียมตาง ๆ ไวดงัตอไปน้ี
6.1 คาธรรมเนียมการศกึษาแบบรวมเรียนสำหรบับุคคลภายนอกระดบัปริญญาตรี

6.1.1 คาธรรมเนียมเรียกเก็บคร้ังเดียว
6.1.1.1 คาสมคัรเขารวมเรียน

ชาวไทย 50 บาท
ชาวตางประเทศ 200 บาท

6.1.1.2 คาขึน้ทะเบยีนเปนผรูวมเรยีน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

*******************
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6.1.1.3 คาประกนัของเสยีหายทัว่ไป
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.1.2 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็เปนรายภาค
6.1.2.1 คาบำรงุมหาวทิยาลยั

ชาวไทย 570 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.1.3 คาธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
6.1.3.1 ประเภทรายวชิาเรยีนบรรยายหรอืปฏบิตักิารสงัคมศาสตร

และมนษุยศาสตร
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศกึษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกิตละ 500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 1,000 บาท

6.1.3.2 ประเภทรายวชิาเรยีนบรรยายทางวิทยาศาสตรกายภาพและ
ชวีภาพ
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศกึษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกิตละ 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 2,000 บาท

6.1.3.3 ประเภทรายวชิาเรยีนปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรกายภาพ
และชวีภาพ
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศกึษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกิตละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 3,000 บาท

6.1.3.4 ประเภทวิชาเรยีนบรรยายหรือปฏบิตักิารทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ
ชาวไทย หนวยกิตละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 6,000 บาท

6.1.4 คาธรรมเนียมการใชหองปฏิบตักิาร
6.1.4.1 สงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร

ภาคการศกึษาละ 1,000 บาท
6.1.4.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชวีภาพ

ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท
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6.1.4.3 วิทยาศาสตรสขุภาพ
ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท

6.2 คาธรรมเนียมการศึกษา แบบรวมเรียนสำหรบับคุคลภายนอก ระดบับณัฑติ
ศกึษา
6.2.1 คาธรรมเนียมเรียกเก็บคร้ังเดียว

6.2.1.1 คาสมคัรเขารวมเรียน
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.1.2 คาขึน้ทะเบยีนเปนผรูวมเรยีน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.2.1.3 คาประกนัของเสยีหายทัว่ไป
ชาวไทย 300 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.2 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็เปนรายภาค
6.2.2.1 คาบำรงุมหาวทิยาลยั

ชาวไทย 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ 8,000 บาท

6.2.3 คาธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
ชาวไทย หนวยกิตละ 500 - 3,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 1,000 - 3,000 บาท

ชาวไทยทีข่อเขารวมเรียนแบบบคุคลภายนอกในหลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนหลกัในการเรยีนการสอน ใหชำระคาธรรมเนยีมการศกึษา
ในอตัราเดียวกันกับชาวตางประเทศ

6.3 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็ตามรายการ สำหรบัผรูวมเรียนท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ
6.3.1 คาปรบัการชำระเงนิคาธรรมเนยีมชากวาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

วันละ  20 บาท
6.3.2 คาปรบัลงทะเบยีนวิชาเรยีน ชากวาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

วันละ 20 บาท
6.3.3 คาบตัรประจำตัวนักศกึษารวมเรียนฉบับละ 30 บาท
6.3.4 คาออกหนงัสอืรบัรอง ฉบบัละ 20 บาท
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ขอ 7 นักศกึษาชาวตางประเทศตามโครงการแลกเปลีย่นของรัฐบาลตามขอตกลงระหวาง
สถาบนัอ่ืนท่ีแตกตางไปจากทีก่ำหนดในระเบยีบน้ี อธกิารบด ีอาจพจิารณายกเวนหรอืลดการเรยีก
เกบ็คาธรรมเนยีม ขอ 6.1.3 หรอื ขอ 6.2.3 ตามความเหมาะสม

ขอ 8 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอำนาจ
ออกประกาศคำสัง่ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี

ประกาศ     ณ     วันท่ี 16  พฤษภาคม 2537

                                           (ลงชือ่)     พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                                              (เภา   สารสนิ)
                                                      นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน



202

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 210/2543)

เรือ่ง การจัดเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับนกัศกึษา
ทีล่งทะเบยีนเรยีนขามมหาวิทยาลยัตามขอตกลงรวมกนั

ระดับปริญญาตรี

ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 น้ัน
เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวทิยาลยัระดับปริญญาตรี เปนไปดวยความเรียบรอย และมปีระสทิธภิาพ อาศยัอำนาจตามความ
ในขอ 8 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเงนิรายไดของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2540 และ
โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ี ในคราวประชมุคร้ังที ่ 11/2543 เมือ่วนัท่ี 14 มถินุายน
พ.ศ. 2543 มหาวทิยาลยัขอนแกนจึงประกาศเกีย่วกับการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรียนขามมหาวทิยาลยั ระดบัปรญิญาตรี ไวดงันี้

1. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นท่ีประสงคจะ
ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยตามขอตกลงรวมกันระหวางสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาหรอืคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ตามทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนกำหนด
โดยใหเกบ็แยกตามหลกัสตูร และการจดัการศกึษา (ภาคปกต ิภาคพเิศษ และหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ)

2. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ตามรายภาคการศึกษา ดงัน้ี
2.1 คาธรรมเนียมเรียนขามมหาวทิยาลยั 750 บาท
2.2 คาลงทะเบยีนเรียนรายวิชา
2.3 คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษ (เฉพาะคณะหรอืสาขาวชิาทีก่ำหนด)
2.4 คาประกนัของเสยีหาย
2.5 อืน่ ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด

3. ประกาศนีใ้หใชกบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2543 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี 26 มถินุายน  พ.ศ. 2543

(ลงช่ือ)    สจิุตรา  เหลอืงอมรเลิศ
            (รองศาสตราจารยสจิุตรา   เหลอืงอมรเลิศ)

                                                         รองอธกิารบดฝีายวิชาการ
                                            ปฏบิตัริาชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 767/2549)

เรือ่ง คาใชจายการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ระดับปริญญาตรีจากการศกึษาในระบบ

เพือ่ใหการดำเนินการเก่ียวกับคาใชจายในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ระดบัปรญิญาตรีจากการศกึษาในระบบ สำหรบันักศกึษาท่ีสอบคดัเลอืกเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ดำเนนิไปดวยความเรียบรอย อาศยัอำนาจตามความในขอ 8 แหงประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบบัท่ี 766/2549) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญา
ตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2549 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 14 มถินุายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงกำหนด
คาใชจายในการเทยีบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดบัปริญญาตรีจากการศกึษาในระบบ
ดังน้ี

1. คาธรรมเนียมการย่ืนขอเทียบโอนคร้ังละ  100 บาท

ทัง้น้ี  ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ   วันท่ี  19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

                                               (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสุข
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรี
สำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาข้ัน
ปรญิญาตรี สำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ใหเหมาะสมกบั
สภาพและเงือ่นไขตาง ๆ ทีเ่ปนปจจุบนั อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) และ 16 (2)
แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุ
คร้ังที ่3/2547 เมือ่วันท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2547 จึงวางระเบียบไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา
ข้ันปริญญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคบักบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีาวตางประเทศทีเ่ขาศกึษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้แตปการศกึษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาสำหรบันกัศกึษาชาว
ตางประเทศ พ.ศ. 2536 บรรดาระเบยีบใดทีอ่อกมากอนหนานี ้หรอืขดัแยง
กบัระเบยีบน้ี ใหใชระเบยีบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
สภามหาวทิยาลยั หมายถงึ สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นักศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีไ่มไดมี

สญัชาตไิทยตามกฎหมายวาดวยสญัชาติ
คาธรรมเนียมการศกึษา หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเกบ็จากนกัศกึษาซึง่เปน
(Tuition fee) แบบเหมาจายทีนั่กศกึษาจะตองชำระเปน

รายภาคการศกึษา
คาธรรมเนียมการลาพกัการศกึษา  หมายถงึ  คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเกบ็จากนักศกึษา
(Status holding fee) ทีล่าพกัการศกึษา
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถงึ คาธรรมเนยีมอืน่ท่ีเรยีกเกบ็จากนกัศกึษา

ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีเกีย่วของ

*******************
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ขอ 5 คาธรรมเนียมประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนียมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนยีมการลาพกัการศกึษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธกิารบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี เสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
แลวจึงกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมดังกลาวตามหลกัการทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย แลวทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย และรายงานใหสภามหาวทิยาลัยทราบ

ขอ 7 นักศกึษาตามโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษาหรอืนกัศกึษาตามความ
รวมมือจากองคกรอ่ืน ๆ  ทีม่ขีอตกลงกับมหาวิทยาลยัใหมกีารลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนยีม ใหไดรบัการลดหยอนหรอืยกเวนคาธรรมเนยีมตามขอตกลงทีก่ำหนดไว

ขอ 8 คาธรรมเนยีมของผทูีล่งทะเบยีนรายวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา ใหอธกิารบดโีดยความ
เหน็ชอบของท่ีประชมุคณบดเีปนผกูำหนด

ขอ 9 สำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2547 ใหใชระเบยีบเดิมท่ีเกีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเรจ็การศกึษา

ขอ 10 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกับการปฏิบตัติามระเบียบน้ีใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนผู
วินิจฉัย และใหถอืเปนท่ีสดุ

ขอ 11 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวิธปีฏบัิตเิพือ่ใหเปนไปตามระเบียบน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                  (ลงชือ่)    พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
                                                                      (เภา   สารสนิ)
                                                              นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 412/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษา

ชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรี สำหรบั
นักศกึษาชาวตางประเทศ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 6 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีม
การศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน
ในคราวประชุมคร้ังที ่3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ไดใหความเห็นชอบจึงออกประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปริญญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 ไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่412/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาขัน้ปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคับสำหรบันักศกึษาระดบัปริญญาตรีชาวตางประเทศ ทีเ่ขาศกึษา
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แต ปการศกึษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศนี้
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวทิยาการจดัการ คณะศลิปกรรมศาสตร และคณะอืน่ ๆ  ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 2 หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลย ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะอื่น ๆ  ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวทิยาลัย

นกัศกึษากลมุท่ี 3 หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ไดแก นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยกเวนนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต) คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย
คณะสตัวแพทยศาสตร และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวิชาน้ี โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นักศึกษากลุมท่ี 4 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นักศกึษาทีไ่มไดมสีญัชาตไิทยตามกฎหมายวา
ดวยสญัชาติ

*******************
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ขอ 4 การเรียกเกบ็เงินคาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตามบัญชีที ่1 แนบทายประกาศนี้

ขอ 5 นักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรือบุคคลท่ีลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดย
ไมขอรับปริญญา ใหจายคาธรรมเนียมการศกึษาตามบญัชีที ่2 แนบทายประกาศนี้

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ 7 เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปริญญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดไวแนบทายประกาศนี ้จะขอรบัคืนไมได
ขอ 8 นักศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนียมเต็มมีสทิธไิดรบับริการตาง ๆ ทีม่หาวิทยาลยัจัดให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสยีคาธรรมเนียม
8.1 การบริการประกนัอุบตัเิหตุ
8.2 การบรกิารสขุภาพ
8.3 การบรกิารของหองสมดุ
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกฬีา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและขึน้ทะเบียนเปนนักศกึษา
8.8 การจดัทำเอกสารขึน้ทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบตัรประจำตวันักศกึษาเมือ่แรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวทิยาลัยอนุมตัปิริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรับรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรบับคุคลตามขอ 5 จะไดรบับริการเฉพาะขอ 8.3  และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2547 ใหใชระเบยีบหรอืประกาศเดมิ
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเรจ็การศกึษา

ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสุข
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 412/2547)
บัญชีที ่1 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา

กลมุนกัศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

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

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,025 เหรยีญสหรฐั
(41,000 บาท)

1,200 เหรยีญสหรฐั
(48,000 บาท)

1,300 เหรยีญสหรฐั
(52,000 บาท)

5,000 เหรยีญสหรฐั
(200,000 บาท)

1,250 เหรยีญสหรฐั
(50,000 บาท)

1,500 เหรยีญสหรฐั
(60,000 บาท)

1,600 เหรยีญสหรฐั
(64,000 บาท)

6,250 เหรยีญสหรฐั
(250,000 บาท)

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคฤดรูอน เทากบัคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนยีมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรียญสหรัฐ (2,800 บาท)

หมายเหต 1. อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรยีญสหรัฐ เทากบั 40 บาท
2. หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนส่ือหลกั

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมีบางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรยีนการสอน
ดวยก็ได

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เน้ือหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรยีนการสอน

4. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลกัในการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูร
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กลมุนกัศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

90 เหรียญสหรัฐ
(3,600 บาท)

100 เหรยีญสหรัฐ
(4,000 บาท)

110 เหรยีญสหรัฐ
(4,400 บาท)

420 เหรยีญสหรัฐ
(16,800 บาท)

110 เหรยีญสหรัฐ
(4,400 บาท)

125 เหรยีญสหรัฐ
(5,000 บาท)

140 เหรยีญสหรัฐ
(5,600 บาท)

520 เหรยีญสหรัฐ
(20,800 บาท)

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 412/2547)
บัญชีที ่2 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา(Tuition fee) ตอหนวยกิต

หมายเหตุ 1. อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรยีญสหรัฐ เทากบั 40 บาท
2. หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนส่ือหลกั

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมีบางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรยีนการสอน
ดวยก็ได

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เน้ือหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรยีนการสอน

4. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลกัในการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูร
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 562/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนักศกึษาชาว

ตางประเทศจากกลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรี สำหรบั
นักศกึษาชาวตางประเทศจากกลมุประเทศในอนภุมูภิาคลมุน้ำโขง

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 12 ของระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียม
การศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังที ่3/2547 เม่ือวันท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ประกอบกบัมติทีป่ระชุมคณบดี
คราวประชุมคร้ังท่ี 12/2547 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จากกลุมประเทศ
ในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 ไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่562/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ จากกลมุ
ประเทศในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัสำหรบันักศกึษา ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แต
ปการศกึษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศน้ี
นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นักศกึษาท่ีไมไดมสีญัชาตไิทยตามกฎหมายวา

ดวยสญัชาติ
กลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง หมายถงึ ประเทศลาว เวียดนาม กมัพชูา

พมา และจนีตอนใต (มณฑลยนูนาน)
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวทิยาการจัดการ คณะศลิปกรรมศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวิชานี้
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 2 หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชาน้ี
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 3 หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสขุภาพ
ไดแก นักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยกเวนนักศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑติ) คณะสาธารณสขุศาสตร คณะเภสชัศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะสตัวแพทยศาสตร
วิทยาเขตหนองคาย และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวิชาน้ี โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย

*******************
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นกัศกึษากลมุท่ี 4 หมายถงึ นักศกึษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ
และทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ

ขอ 4 การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
จากกลมุประเทศในอนภุมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตาม
บญัชีที ่1-2 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 5 นักศกึษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ หรอืบคุคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับ
ปรญิญา ทีม่าจากกลมุประเทศในอนภุาคลมุน้ำโขง ใหจายคาธรรมเนยีมการศกึษา
ตามบัญชีที ่3-4 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ 7 เงนิคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรียกเกบ็ท่ีกำหนดโดยแนบทายประกาศนี ้จะขอรับคืนไมได
ขอ 8 นักศกึษาท่ีชำระคาธรรมเนียมเต็มมีสทิธไิดรบับริการตาง ๆ ทีม่หาวิทยาลยัจัดให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสยีคาธรรมเนียม
8.1 การบริการประกนัอุบตัเิหตุ
8.2 การบรกิารสขุภาพ
8.3 การบรกิารของหองสมดุ
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกฬีา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและขึน้ทะเบียนเปนนักศกึษา
8.8 การจดัทำเอกสารขึน้ทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบตัรประจำตวันักศกึษาเม่ือแรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวทิยาลัยอนุมตัปิริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรับรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรบับุคคลตามขอ 5 จะไดรบับริการเฉพาะขอ 8.3 และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2547 ใหใชระเบยีบหรอืประกาศเดมิ
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเรจ็การศกึษา

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสุข)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 562/2547)
บัญชีที ่1 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา (บาท)

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคฤดรูอน เทากบัครึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมภาคการศกึษาปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา  ภาคการศกึษาละ 2,800 บาท

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนสือ่หลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมีบางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรยีนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เน้ือหาสาระทีม่คีวามเปนสากล และมกีารจดักจิกรรมท่ีสงเสรมิความเปนนานาชาต ิโดยใชภาษาตาง
ประเทศเปนสือ่การเรยีนการสอน

3. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลกัในการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูร

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

26,000
33,000

37,000

185,000

35,000
45,000

49,000

235,000
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 562/2547)
บัญชีที ่2 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
(ในกรณีที่จายเปนเงินตราตางประเทศ)

สำหรบัอตัราคาธรรมเนียมการศกึษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตางประเทศ
ใหสั่งจายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราท่ีปรากฏในตารางขางลางนี้อัตราน้ี อาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปล่ียนเงินเปล่ียนไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

650
825

925

4,625

875
1,125

1,225

5,875

2. คาธรรมเนียมการศึกษาฤดูรอน เทากบัคร่ึงหนึง่ของคาธรรมเนียมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรยีญสหรฐั

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนสือ่หลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมีบางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรยีนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละเนือ้หาสาระ
ทีม่คีวามเปนสากล และมกีารจดักจิกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตางประเทศ
เปนสือ่การเรยีนการสอน

3. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลกัในการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 562/2547)
บัญชีที ่ 3 คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบนัการศกึษาอ่ืนหรอืบุคคลทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาโดยไมขอรับปริญญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกิต (บาท)

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,400
1,800

2,000

10,200

1,800
2,400

2,600

13,000

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนสือ่หลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมีบางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรยีนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เน้ือหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรยีนการสอน

3. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลกัในการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 562/2547)
บัญชีที ่ 4 คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบุคคลท่ีลงทะเบียนเรยีนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตาง
ประเทศใหสัง่จายเปนเงินเหรยีญสหรฐัอเมริกา ตามอตัราทีป่รากฎในตารางขางลางนีอ้ตัราน้ี อาจมี
การเปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเปลีย่นไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกิต

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลักสูตรปกติ
อัตราตอหนวยกิต

หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

อตัราตอหนวยกิต
ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

35
45

50

255

45
60

65

325

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนสือ่หลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมีบางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรยีนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เน้ือหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรยีนการสอน

3. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลกัในการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพักนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2545

เพือ่ใหการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพกันักศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแกนท่ีอยใูน
ความดูแลของหนวยงานตาง ๆ เปนไปตามความเหมาะสมกบัสภาวะการณปจจุบนั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน คร้ังที ่2/2545
เมือ่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ 2545 สภามหาวทิยาลยั จึงกำหนดระเบยีบไวดงันี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมเกีย่วกับหอ
พกันักศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2545”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิ “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพกั

นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2543”
บรรดา ระเบยีบ ขอบังคับ คำส่ัง และประกาศอืน่ใด ในสวนท่ีกำหนดไวแลวท่ีขัดหรอืแยง

กบัระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ 4 ในระเบียบน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“หนวยงาน” หมายถงึ คณะ สถาบนั ศนูย สำนกั หรอืหนวยงานท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่ท่ี

เทยีบเทาคณะ และใหหมายความรวมถงึกองกจิการนักศกึษาและวทิยาเขตหนองคายดวย
ขอ 5 คาธรรมเนยีมเกีย่วกับหอพกั ไดแก คาหองพกั คาประกนักญุแจหองพกั คาประกนั

ของเสยีหายภายในหอพกั รวมท้ังคาประแสไฟฟา คาน้ำประปา และคาสาธารณปูโภค
อืน่ ๆ ทีเ่กบ็ในลกัษณะเหมาจาย

ขอ 6 การกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมตามขอ 5 ของแตละหนวยงาน ใหทำเปนประกาศ
มหาวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณบด ีและอตัราคาธรรมเนยีมดังกลาว
ใหมกีารพจิารณาทบทวน ปรับปรงุ เพือ่ความเหมาะสม ไดตามความจำเปน

ขอ 7 สำหรบัอตัราคาธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษาของแตละหนวยงาน ทีไ่ดประกาศใชอยู
กอนวันใชระเบยีบน้ี ใหมผีลบงัคบัใชตอไปจนกวาจะมกีารกำหนดอตัราคาธรรมเนยีม
ตามระเบยีบน้ี

*******************
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ขอ 8 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามระเบยีบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศเกีย่วกบัวิธปีฏิบติั
ซึง่ไมขัดหรอืแยงกับระเบยีบน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี 18 มนีาคม พ.ศ. 2545

                                                (ลงชือ่)  พลตำรวจเอก   เภา    สารสนิ
                                                                           (เภา  สารสนิ)
                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 336/2556)
เรือ่ง การปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนกัศกึษาท่ีอยใูนความดูแล

ของสำนกังานบริหารจัดการหอพักนกัศกึษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 446/2553 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2553
ไดกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษาทีอ่ยใูนความรับผิดชอบของกองกจิการนกัศกึษานัน้
เพือ่ใหการบริหารจดัการหอพกันักศกึษาท่ีอยใูนความดูแลของสำนักงานบริหารจดัการหอพกันักศกึษา
มีการดำเนินการเปนไปอยางเหมาะสมตามสภาวการณในปจจุบัน จึงเห็นควรใหมีการปรับอัตรา
คาธรรมเนียมหอพกันักศกึษา

ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามขอ 5 และขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545 และโดยความ
เหน็ชอบของท่ีประชุมคณบดี คร้ังท่ี 17/2551 เม่ือวันศกุรที ่10 ตลุาคม 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน
จึงออกประกาศปรบัอตัราคาธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษาทีอ่ยใูนความดูแลของสำนกังานบรหิารจดัการ
หอพกันกัศกึษา ดงันี้

คาธรรมเนียมหอพกันักศกึษา รวมคาหองพกั คาน้ำประปาและคาไฟฟา
1. ภาคการศกึษาปกติ

1.1 หอพกัที ่10, 11 คนละ 1,400 บาท ตอภาคการศกึษา
1.2 หอพกัที ่21, 23, 24, 25 คนละ 1,600 บาท ตอภาคการศกึษา
1.3 หอพกัที ่26, 27 คนละ 1,800 บาท ตอภาคการศกึษา
1.4 หอพกัท่ี 5, 7, 8 , 14, 17, 18, 20 คนละ 2,200 บาท ตอภาคการศกึษา
1.5 หอพกัที ่3, 15, 19 คนละ 3,000 บาท ตอภาคการศกึษา
1.6 หอพกัที ่1, 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22 คนละ 3,300 บาท ตอภาคการศกึษา

2. ภาคการศกึษาฤดูรอน
2.1 หอพกัที ่10, 11 คนละ 700 บาท ตอภาคการศกึษา
2.2 หอพกัที ่21, 23, 24, 25 คนละ 800 บาท ตอภาคการศกึษา
2.3 หอพกัที ่26, 27 คนละ 900 บาท ตอภาคการศกึษา
2.4 หอพกัท่ี 5, 7, 8, 14, 17, 18, 20 คนละ 1,100 บาท ตอภาคการศกึษา
2.5 หอพกัที ่3, 15, 19 คนละ 1,500 บาท ตอภาคการศกึษา
2.6 หอพกัที ่1, 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22 คนละ 1,650 บาท ตอภาคการศกึษา

*******************
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ทัง้น้ี ใหมผีลบังคับใชตัง้แตภาคฤดรูอน ปการศกึษา 2555 เปนตนไป และใหยกเลกิ
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบับที ่446/2553 ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1473/2554 ลงวันท่ี 16 สงิหาคม พ.ศ. 2554

ประกาศ ณ วันท่ี 27 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2556

                           (ลงชือ่)        ลขิิต  อมาตยคง
                                (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต อมาตยคง)
                        รองอธิการบดีฝายพฒันานักศกึษาและศษิยเกาสมัพนัธ
                          ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 199/2554)
เร่ือง คาธรรมเนียมหอพักนกัศกึษานพรัตน

(หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการบริการหอพกันักศกึษานพรัตน (หอ 9 หลงั) มหาวิทยาลัยขอนแกน ดำเนินการ
ดวยความเรียบรอยและเหมาะสมกบัสภาวการณในปจจุบนั จึงเหน็ควรใหมกีารปรบัปรุงคาธรรมเนยีม
หอพกันักศกึษานพรตัน (หอ 9 หลงั) ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามขอ 5 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมเกีย่วกับหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2545 และขอ
กำหนดของงาน (Terms of Reference) การบริหารจดัการหอพกันักศกึษา 9 หลงั มหาวทิยาลยัขอนแกน
โรงอาหารและอาคารประกอบอื่นในบริเวณหอพักนักศึกษา โดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารจดัการหอพกันกัศกึษานพรตัน ครัง้ที ่3/2553 เมือ่วันพฤหสับดทีี ่16 ธนัวาคม
2553 และโดยความเหน็ชอบท่ีประชมุคณบด ีคร้ังที ่2/2554 เม่ือวันศุกรที ่28 มกราคม 2554
มหาวทิยาลยัขอนแกนจึงประกาศคาธรรมเนยีมหอพกันักศกึษานพรตัน (หอ 9 หลงั) มหาวทิยาลยัขอนแกน
ดังน้ี

คาธรรมเนยีมการเขาพกัหอพกันกัศกึษานพรตัน (หอ 9 หลงั) มหาวทิยาลยัขอนแกน

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

ทัง้นี ้ ใหมผีลบงัคบัใชตัง้แตปการศกึษา 2554 เปนตนไป

ประกาศ  ณ วันท่ี 4 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2554

            (ลงชือ่)    สมุนต  สกลไชย
                        (รองศาสตราจารย ดร.สมุนต  สกลไชย)

                                                     อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประเภทหองพกั
อตัราคาธรรมเนยีมหอพกัตอคน (บาท)

ภาคการศกึษาปกติ ภาคฤดูรอน คากระแสไฟฟา

 - หองพกัปกติ
 - หองพกัปรับอากาศ
 - หองพกัปรับอากาศพรอมโทรทัศนและตเูย็น

3,635
4,860
5,460

1,815
2,425
2,720

ตามการใชงานจริง
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 200/2554)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมหอพกัสวสัดิการนกัศกึษา เคเคย ูวรเรสซเิดนท

เพือ่ใหการบริการหอพกัสวัสดกิารนักศกึษา เคเคยู - วรเรสซิเดนท ดำเนนิการดวยความเรียบ
รอยและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงคาธรรมเนียมหอพักสวัสดิการ
นักศกึษา เคเคยู - วรเรสซิเดนท ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามขอ 5 และ 6 แหงระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545 โดยความเห็นชอบของ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา คร้ังที ่3/2553 เมือ่วันศกุรที ่12 พฤศจกิายน 2553
และโดยความเหน็ชอบของท่ีประชุมคณบดคีร้ังที ่2/2554 เมือ่วันศกุรที ่28 มกราคม 2554 มหาวทิยาลยั
ขอนแกนจึงประกาศคาธรรมเนียมหอพกัสวัสดกิารนักศกึษาในความดูแลของคณะกรรมการบริหารหอพกั
สวัสดกิารนักศกึษา ดงัน้ี

คาธรรมเนียมการเขาพกัของนักศกึษาหอพกัสวัสดกิารนักศกึษา เคเคยู - วรเรสซิเดนท

ทั้งนี้ หอพักสวัสดิการนักศึกษา 1-6 มีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2553
หอพกัสวัสดกิารนกัศกึษาที ่ 7-8 มผีลบงัคบัใชตัง้แตภาคการศกึษาตนปการศกึษา 2554 เปนตนไป

ประกาศ  ณ   วันท่ี  4 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2554

                                                               (ลงชือ่)    สมุนต  สกลไชย
                                                               (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                                                                 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

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

อตัราคาธรรมเนียมหอพกัตอหอง
คาน้ำ, คากระแสไฟฟา

31,680
52,800
63,360

บาท/ปการศกึษาประเภทหองพกั

ตามการใชงานจริง- หองพดัลม
- หองปรบัอากาศ
- หองพกัปรับอากาศพเิศษ
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 414/2546)
เร่ือง กำหนดอตัราคาธรรมเนียมและขอปฏิบัติการเขาพักอาศัย

เปนการชัว่คราวในหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน (หอพักที ่1-27)

เพือ่ใหการเรียกเกบ็เงนิคาธรรมเนียมการเขาพกัอาศยัเปนการช่ัวคราวในหอพักนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27) ทีอ่ยใูนความดแูลของกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน
ดำเนนิไปอยางเหมาะสม ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความขอ 6 แหงระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเก่ียวกับหอพกันักศกึษา พ.ศ. 2545 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี
คร้ังที ่10/2546 เมือ่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2546 มหาวทิยาลยัขอนแกน จึงออกประกาศกำหนดอตัรา
คาธรรมเนยีมและขอปฏบิตักิารเขาพกัอาศยัเปนการชัว่คราวในหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
ดงัตอไปนี้

1. คาธรรมเนียมการเขาพกั
1.1 ผเูขาพกัท่ีเปนนักเรยีน/นักศกึษา คนละ 40 บาท/ คืน
1.2 ผเูขาพกัท่ีไมใชนักเรียน/นักศกึษา คนละ 60 บาท/คืน

2. คาประกนักุญแจ ดอกละ 100 บาท
3. ขอปฏิบตัใินการเขาพกั

3.1 ผูเขาพักจะตองขออนุญาตตองานหอพักนักศึกษา เม่ือไดรับอนุญาตและชำระ
คาธรรมเนียมการเขาพกัเรยีบรอยแลว จึงจะเขาพกัได

3.2 ผเูขาพกัตองวางเงนิมัดจำกญุแจหองพกั โดยจะคืนเงนิให เมือ่นำกญุแจมาคืน
และไมมกีารชำรดุเสยีหายของทรพัยสนิภายในหองพกั

3.3 ในกรณท่ีีผเูขาพกัทำวสัด-ุครุภณัฑ และทรพัยสนิในหองพกัเสยีหาย ผเูขาพกั
ตองรบัผิดชอบชดใชคาเสยีหายตามราคาทีม่หาวทิยาลยัประเมิน

3.4 มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบกรณีทรัพยสินสวนตัวของผูเขาพักสูญหาย ไมวา
จะดวยเหตใุด

3.5 ผเูขาพกัจะตองปฏบิตัติามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย หอพกันักศกึษา
พ.ศ. 2544 ทกุประการ

ทัง้น้ี  ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี  3  มถินุายน  พ.ศ.  2546

                   (ลงชือ่)   ลขิิต  อมาตยคง
                                   (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต   อมาตยคง)

                                                          รองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศกึษา
                                                 ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน

*******************
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เพือ่ใหการบรกิารของหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกนเปนไปดวยความเรยีบรอย อาศยัอำนาจ
ตามขอ 15 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยการใหบริการหองสมุดมหาวิทยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2553 จึงเหน็สมควรประกาศการใชบรกิารหองสมดุไวดงัตอไปนี้

ขอ 1. ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 730/2553) เรือ่ง
การใชบรกิารและอตัราคาธรรมเนยีมหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน"

ขอ 2. ใหใชประกาศนี ้ตัง้แตวันท่ี 24 พฤษภาคม  2553 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก

(1) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนฉบับท่ี 637/2534  เรือ่ง อตัราคาบรกิาร
สบืคนสารนเิทศจากฐานขอมลูสำเรจ็รูป (CD-ROM) สำหรบัสมาชกิ
โครงการจดัต้ังขายงานหองสมดุ มหาวทิยาลยัสวนภูมภิาค (PULINET)

(2) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัท่ี 45/2545  เรือ่ง การใชบริการและ
อตัราคาธรรมเนยีมหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน

(3) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัท่ี 714/2550 เร่ือง คาธรรมเนียม
การใชหองสมดุสำหรบับคุลากรภายนอกและคาบรกิารอืน่ๆ

(4) ประกาศสำนกัวิทยบริการ ฉบบัท่ี 3/2551 เร่ือง หลกัเกณฑการยืมถุงผา
สำหรบัใสหนังสอื

ขอ 4. บรรดาระเบยีบ ขอบังคบั คำสัง่หรอืประกาศอืน่ใดในสวนท่ีกำหนดไวแลว ทีเ่กีย่วของ
กบัการใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมหองสมดุมหาวิทยาลยัขอนแกนท่ีขัดหรอืแยงกบัประกาศนี้
ใหใชประกาศนีแ้ทน

ขอ 5. การกำหนดเวลาเปดบริการ ใหถือตามเวลาของทางราชการหรือตามประกาศ
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

ขอ 6. บตัรสมาชิกและการเปนสมาชิกหองสมุด
บัตรสมาชิกใชยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางและหองสมุดอื่นๆ

ในมหาวทิยาลยัขอนแกนได ยกเวนบัตรสมาชกิประเภทบคุคลภายนอก ใหยมืไดเฉพาะทีห่อสมดุกลาง
ทัง้น้ีผมูสีทิธิย์มืจะตองปฏบิตัติามระเบยีบและประกาศหรอืขอบงัคับของหองสมดุแตละแหง

6.1 ประเภทของสมาชกิหองสมดุ  มดีงัน้ี
6.1.1 สมาชกิประเภทบคุคลภายใน ไดแก นักศกึษา อาจารยประจำ

อาจารยพเิศษ  ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ
พนกังานขององคกรในกำกบั และลกูจาง ของมหาวทิยาลยัขอนแกน

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

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 730/2553)
เร่ือง การใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน
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6.1.2 สมาชกิประเภทบคุคลภายนอก ไดแก นักศกึษาและบคุลากร
ของสถาบนัท่ีทำขอตกลงความรวมมือกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
นักศกึษาและบคุลากรของสถาบนัสมทบ นักศกึษาหลกัสตูร
ฝกอบรมระยะสัน้หรอืตามโครงการแลกเปลีย่นกับมหาวทิยาลยั
ขอนแกน  ศษิยเกา อดตีขาราชการ อดตีพนกังาน ของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน สมาชกิจากขายงานหองสมดุ มหาวทิยาลยัสวนภูมภิาค
(PULINET) สมาชกิกติติมศกัดิ ์นักเรยีนและบคุคลท่ัวไป

6.2 การทำบัตรสมาชิก
ผปูระสงคจะสมคัรสมาชิกหองสมุดสามารถทำบตัรสมาชิกทีห่อสมดุกลาง

หองสมุดคณะ สถาบันหรือวิทยาเขต สวนสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกใหทำบัตรสมาชิก
ท่ีหอสมดุกลาง ยกเวนสมาชกิจากขายงานหองสมดุมหาวทิยาลยัสวนภูมภิาค (PULINET) ใหทำบตัร
สมาชกิทีห่องสมดุมหาวทิยาลยัตนสงักดั

6.3 หลกัฐานท่ีใชในการสมคัรเปนสมาชกิ
6.3.1 สมาชกิประเภทบคุคลภายใน

6.3.1.1 นักศกึษา หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก  บตัรประจำ
ตวันักศกึษา

6.3.1.2 อาจารยประจำ ขาราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย พนกังาน
ราชการ ลกูจางประจำ หลกัฐานทีต่องนำมาแสดง ไดแก
บตัรประจำตัวพนักงานของรัฐท่ีออกใหโดยมหาวทิยาลยั
ขอนแกน พรอมสำเนา 1 ชดุ

6.3.1.3 อาจารยพเิศษ  หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก หนงัสอื
รบัรองการเปนอาจารยพิเศษจากหนวยงานท่ีสงักดั
พรอมระบุระยะเวลาส้ินสุดการจางงาน บตัรประจำตัว
ประชาชนพรอมสำเนา 1 ชดุ รปูถายขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รปู

6.3.1.4 ลกูจางชัว่คราว  หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก หนงัสอื
รบัรองสถานภาพจากหนวยงานตนสังกดั บตัรประจำตัว
ประชาชนพรอมสำเนา 1 ชดุ รปูถายขนาด 1 น้ิว จำนวน
1 รปู หนังสอืค้ำประกนัสมาชกิตามแบบฟอรมของ
หองสมดุมหาวทิยาลัยขอนแกน  และสำเนาบตัรประจำตวั
ขาราชการของผคู้ำประกนัพรอมรับรองสำเนาถูกตอง
จำนวน 1 ชดุ ผคู้ำประกนัจะตองเปนขาราชการของ
มหาวิทยาลยัขอนแกนระดบั 3 ข้ึนไป หรอืพนกังาน
มหาวทิยาลยัท่ีมสีญัญาการจางไมนอยกวา 1 ป
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6.3.1.5 พนกังานขององคกรในกำกบั
(1) พนกังานประจำ หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก

บตัรประจำตัวท่ีออกใหโดยมหาวิทยาลยัขอนแกน
พรอมสำเนา 1 ชดุ หนงัสอืค้ำประกนัตามแบบฟอรม
ของหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน  และสำเนาบตัร
ประจำตวัขาราชการของผคู้ำประกนัพรอมรบัรอง
สำเนาถกูตอง จำนวน 1 ชดุ ผคู้ำประกนัจะตองเปน
ขาราชการของหาวิทยาลยัขอนแกนระดับ 3 ข้ึนไป
หรือพนกังานมหาวิทยาลัยท่ีมสีญัญาการจาง
ไมนอยกวา 1 ป

(2) พนกังานชัว่คราว หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก
หนังสอืรับรองสถานภาพจากหนวยงานตนสังกดั
บตัรประจำตวัประชาชนพรอมสำเนา 1 ชดุ รปูถาย
ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รปู หนงัสอืค้ำประกนัตาม
แบบฟอรมของหองสมุดมหาวิทยาลยัขอนแกน และ
สำเนาบตัรประจำตัวขาราชการของผคู้ำประกนั
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ชดุ ผคู้ำ
ประกนัจะตองเปนขาราชการของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนระดบั 3 ข้ึนไปหรอืพนกังานมหาวทิยาลยั
ทีมี่สญัญาการจางไมนอยกวา 1 ป

6.3.2 สมาชกิประเภทบคุคลภายนอก
6.3.2.1 สมาชกิรายปประเภททีไ่มมสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ

(1) รปูถายขนาด 1 น้ิว จำนวน 2 รปู ถายไวไมเกนิ
6 เดือน  ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ

(2) บตัรประจำตัวประชาชนพรอมสำเนา จำนวน  1 ชดุ
6.3.2.2 สมาชกิรายปประเภทท่ีมสีทิธิย์มืทรัพยากรสารสนเทศ

(1) รปูถายขนาด 1 น้ิว จำนวน 2 รปู ถายไวไมเกนิ
6 เดือน  ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ

(2) บตัรประจำตวัประชาชนพรอมสำเนา จำนวน 1 ชดุ
(3) สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ชดุ
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(4) ในกรณทีีผ่สูมคัรสมาชิกเปนศษิยเกา หรอือดีต
ขาราชการอดตีพนกังานของมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตองแสดงหลกัฐานการเปนศิษยเกาหรอือดีต
ขาราชการหรอือดตีพนักงานของมหาวิทยาลยั
ขอนแกน

(5) ในกรณทีีผ่สูมัครสมาชกิเปนนักศกึษาและบคุลากร
ของสถาบนัท่ีมขีอตกลงความรวมมือกบั
มหาวทิยาลยั นักศกึษาและบคุลากรของสถาบัน
สมทบ นักศกึษาหลกัสตูรฝกอบรมระยะสัน้หรอื
ตามโครงการแลกเปลีย่นกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตองแสดงหลกัฐานการเปนนักศกึษาและบคุลากร
ของสถาบันหรอืโครงการน้ันๆ

6.4 คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและการเขาใชหองสมดุ
6.4.1 สมาชกิประเภทบคุคลภายใน

6.4.1.1 อาจารย ขาราชการ พนกังาน ลกูจางประจำ และลกูจาง
ชัว่คราว ไมเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมสมาชกิ

6.4.1.2 นักศกึษา ชำระคาบำรงุสมาชกิหองสมดุตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา

6.4.2 สมาชกิประเภทบคุคลภายนอก
6.4.2.1 สมาชกิรายปประเภททีไ่มมสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ

ปละ 400 บาท
6.4.2.2 สมาชกิรายปประเภทท่ีมสีทิธิย์มืทรัพยากรสารสนเทศ

(1) นักศกึษาและบคุลากรของสถาบันท่ีมขีอตกลง
ความรวมมือกบัมหาวทิยาลยั หรอืนกัศกึษาและ
บคุลากรของสถาบนัสมทบ  ปละ 700 บาท

(2) นักศกึษาหลกัสตูรฝกอบรมระยะสัน้ หรอืนักศกึษา
และบคุลากรตามโครงการแลกเปลีย่นหรอืโครงการ
ความรวมมือกบัมหาวทิยาลัยขอนแกน ปละ 500 บาท

(3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกวา ปละ 500 บาท
(4) ศษิยเกา อดตีขาราชการ อดตีพนกังานของ

มหาวทิยาลยั ขอนแกน ปละ 500 บาท
(5) บคุคลท่ัวไป  ปละ 1,000 บาท



227

6.4.3 คาธรรมเนยีมการเขาใชหองสมดุ
6.4.3.1 สมาชกิประเภทบคุคลภายใน ไมเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีม

การเขาใชหองสมดุ
6.4.3.2 สมาชกิประเภทบคุคลภายนอก  หากไมสมัครเปนสมาชกิ

หองสมุดรายป ตองชำระคาธรรมเนียมการเขาใชหองสมดุ
เปนรายวัน วันละ 20 บาท ยกเวนนักศกึษาและบคุลากร
ของสถาบนัท่ีทำขอตกลงความรวมมือกบัมหาวิทยาลยั
ขอนแกน นักศกึษาและบคุลากรของสถาบันสมทบ
นักศกึษาหลกัสตูรฝกอบรมระยะสัน้หรอืตามโครงการ
แลกเปลีย่นกับมหาวทิยาลยั  ศษิยเกา อดตีขาราชการ และ
อดีตพนักงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแกน สมาชกิจากขาย
งานหองสมดุมหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค (PULINET)
สมาชกิกติติมศกัดิ ์นักเรยีนระดับมัธยมศกึษาหรอืต่ำกวา
ภกิษ ุสามเณรและแมช ีไมเรยีกเกบ็
กรณศีษิยเกา อดีตขาราชการและอดีตพนักงาน
มหาวทิยาลยัขอนแกน หากไมมบีตัรสมาคมศษิยเกาหรอื
บตัรขาราชการบำนาญใหตดิตอขอทำบตัรเขาใชบรกิาร
โดยแสดงหลกัฐานการสำเรจ็การศกึษา หรอืการเปน
อดีตขาราชการ อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน
แลวแตกรณ ีพรอมสำเนาบตัรประจำตวัประชาชนและ
รปูถายขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รปู  และชำระคาธรรมเนยีม
การออกบัตรจำนวน 30 บาท

6.5 คาประกนัของเสยีหาย  เรยีกเกบ็จากผสูมคัรสมาชกิรายปประเภททีม่สีทิธิย์มื
ดังน้ี

6.5.1 นักศกึษาและบคุลากรของสถาบนัท่ีมขีอตกลงความรวมมือกบั
มหาวทิยาลยั นักศกึษาและบุคลากรของสถาบันสมทบ นักศกึษา
หลกัสตูรฝกอบรมระยะสัน้ นักศกึษาและบคุลากรตามโครงการ
แลกเปลีย่นหรอืโครงการความรวมมือกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
2,000  บาท

6.5.2 นักเรยีนระดับมัธยมศกึษาหรอืต่ำกวา 1,000 บาท
6.5.3 ศษิยเกา อดตีขาราชการ อดตีพนักงานของมหาวิทยาลยัขอนแกน

และบคุคลภายนอกทัว่ไป  2,000  บาท
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คาประกนัของเสยีหายนี ้จะไดรบัคืนเม่ือพนสมาชกิภาพและไมมี
ความเสยีหายใดๆ กรณทีำใหทรัพยสนิของหองสมดุเสยีหาย
คาประกนัจะถูกหกัชดใชความเสียหาย และหากความเสียหายเกนิ
จำนวนเงินคาประกนั สมาชกิตองชดใชใหครบเต็มจำนวนความเสียหาย

6.6 การกำหนดเวลาและสถานทีท่ำบตัรสมาชกิ ผทูีต่องการสมคัรเปนสมาชิก
หองสมดุหรอืตออายสุมาชกิ จะตองตดิตอขอทำบตัรสมาชกิหรอืตออายสุมาชกิท่ีหอสมดุกลางหรอื
หองสมดุคณะ สถาบนัหรือวิทยาเขต ตามเวลาทีเ่ปดทำการ

6.7 การกำหนดอายบุตัรสมาชกิและการตออายบุตัรสมาชกิ
6.7.1 บคุคลตามขอ 6.3.1.1 มอีายบุตัรสมาชกิตามวันหมดอายทุีร่ะบุ

ในบตัรประจำตวันักศกึษาและตองตออายบุตัรสมาชกิหองสมดุ
เมือ่บัตรประจำตัวหมดอายุลง

6.7.2 บคุคลตามขอ 6.3.1.2 มอีายบุตัรสมาชกิตามวันหมดอายทุีร่ะบุ
ในบตัรประจำตวัขาราชการ พนกังาน ลกูจางประจำ และตองตอ
อายุบตัรสมาชกิหองสมดุ เม่ือบตัรประจำตวัหมดอายลุงตามบตัร
ประจำตวัพนักงานของรฐัท่ีออกใหโดยมหาวทิยาลยัขอนแกน

6.7.3 บคุคลตามขอ 6.3.1.3 มอีายบุตัรสมาชกิตามระยะเวลาทีร่ะบุ
ในหนงัสอืรบัรองสถานภาพ และตองตออายบุตัรสมาชกิหองสมดุ
เมือ่บตัรประจำตัวหมดอายุ โดยแสดงหลกัฐานหนังสอืรบัรอง
การเปนอาจารยพเิศษจากหนวยงานท่ีสงักดัพรอมระบรุะยะเวลา
สิน้สุดการจางงาน และแสดงบตัรประจำตวัประชาชนพรอมสำเนา
1 ชดุ

6.7.4 บคุคลตามขอ 6.3.1.4 อายบุตัรสมาชิกจะส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน
ของทุกป ยกเวนกรณีระยะเวลาท่ีระบใุนหนังสอืรบัรองส้ันกวา
ปงบประมาณใหถอืตามหนงัสอืรบัรอง

6.7.5 บคุคลตามขอ 6.3.1.5 กรณเีปนพนักงานประจำ อายบุตัรจะ
สิน้สุดตามวันหมดอายุทีร่ะบใุนบตัรประจำตัวขาราชการ พนกังาน
ลกูจางและตองตออายบุตัรสมาชิกหองสมุดเม่ือบตัรประจำตัว
หมดอาย ุโดยแสดงหลกัฐานเหมอืนการทำบตัรสมาชกิคร้ังแรก

6.7.6 บคุคลตามขอ 6.3.1.5  กรณเีปนพนักงานช่ัวคราว อายบุตัรสมาชิก
จะสิน้สุดวันท่ี  30 กนัยายน ของทุกป ยกเวนกรณีระยะเวลาท่ีระบุ
ในหนงัสอืรับรองสัน้กวาปงบประมาณใหถอืตามหนงัสอืรบัรอง และ
ตองตออายบุตัรสมาชกิหองสมดุเม่ือบตัรประจำตวัหมดอายุ
โดยแสดงหลกัฐานเหมอืนการทำบตัรสมาชกิคร้ังแรก
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6.8 การเปลีย่นบัตรสมาชกิ สมาชกิขอเปลีย่นบัตรสมาชกิเนือ่งจากไมอาจบนัทึก
รายการ ยมื-คืนลงไดอกีหรอืบตัรชำรุดโดยขอเปล่ียนไดทีห่อสมดุกลางหรอืหองสมดุคณะ สถาบนั
หรอืวิทยาเขต

6.9 การขอทำบัตรสมาชิกใหมเน่ืองจากบัตรเกาสญูหาย ใหใชหลกัฐานเชนเดียว
กบัการทำบตัรสมาชิกคร้ังแรก พรอมคาธรรมเนียม 30 บาท

6.10 สมาชิกทุกประเภทมีบตัรสมาชิกในคราวเดียวกนัไดเพยีง 1 บตัร อาจารย
ประจำ อาจารยพิเศษ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานขององคกร
ในกำกับ และลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ลาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสิทธิ์
เลอืกใชบตัรสมาชกิเพยีงสถานภาพเดยีวเทาน้ัน

ขอ 7. การสิน้สุดสมาชิกภาพ
7.1 บคุคลตามขอ 6.3.1.1 จะสิน้สดุสมาชกิภาพเมือ่ไมตออายบุตัรสมาชกิหรอื

เมือ่พนสภาพการเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแกน
7.2 บุคคลตามขอ 6.3.1.2 - 6.3.1.5 จะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อพนสภาพ

การเปนอาจารยประจำ อาจารยพเิศษ  ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั  หรอืลกูจาง ของมหาวิทยาลยั
ขอนแกน

7.3 บคุคลตามขอ 6.3.2 จะสิน้สดุสมาชกิภาพเมือ่ไมตออายบุตัรสมาชกิ
ขอ 8. การอนญุาตใหยมืและไมอนุญาตใหยมืทรัพยากรสารสนเทศของหองสมดุ มดีงัน้ี

8.1 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอนุญาตใหยมืออกนอกหองสมุด ไดแก
8.1.1 หนังสอืตำรา
8.1.2 รายงานการวิจัย รายงานนักศกึษา เอกสาร
8.1.3 วิทยานิพนธทีเ่ปนฉบับซ้ำ
8.1.4 วารสารและนิตยสารฉบับเกาเลมปลีก
8.1.5 หนงัสอืสำรอง
8.1.6 นวนิยายและเรือ่งสัน้
8.1.7 สิง่พมิพและสิง่ไมตพีมิพอืน่ๆ ทีห่องสมุดระบุอนุญาตใหยมืออกได

8.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีไมอนุญาตใหยมืออกนอกหองสมุด ไดแก
8.2.1 หนงัสอือางองิทกุประเภท
8.2.2 วิทยานพินธทีม่เีพยีงฉบบัเดยีวหรือเปนฉบบัแรก
8.2.3 วารสารและนติยสารฉบบัปจจุบนั
8.2.4 วารสารเย็บเลม
8.2.5 หนงัสอืพมิพ
8.2.6 สิง่พมิพและสิง่ไมตพีมิพอืน่ๆ ทีห่องสมดุระบไุมอนญุาตใหยมืออก
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ขอ 9. การยมืหรอืคนืทรัพยากรสารสนเทศ ตองกระทำภายในวนัเวลาทีห่องสมดุกำหนด
ขอ 10. การกำหนดจำนวนทรัพยากรสารสนเทศท่ียมืไดทัง้หอสมดุกลางและหองสมดุอืน่ ๆ

ใหปฏบิตัดิงันี้
10.1 ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมดุกลาง กำหนดใหยมืไวในครอบครองได

ดังน้ี
10.1.1 นักศกึษาระดบัปริญญาตรี ยมืไดไมเกนิ 19 รายการ ในจำนวนน้ี

สามารถยมืวารสารและสิง่ไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ 5 รายการ
10.1.2 นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั

พนกังานราชการ และลกูจางประจำ ยมืไดไมเกนิ 25 รายการ
ในจำนวนน้ีสามารถยืมวารสารและส่ิงไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ
5 รายการ

10.1.3 พนกังาน ลกูจางขององคกรในกำกบัมหาวทิยาลยั และลกูจาง
ชัว่คราวยืมไดไมเกนิ 12 รายการ ในจำนวนนีส้ามารถยมืวารสาร
และสิง่ไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ 5 รายการ

10.1.4 อาจารยพเิศษ ยมืไดไมเกนิ 20 รายการ ในจำนวนนีส้ามารถยมื
วารสารและสิง่ไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ 5 รายการ

10.1.5 อาจารยประจำ ยมืไดไมเกนิ 35 รายการ ในจำนวนนีส้ามารถยมื
หนงัสอืประกอบการสอนตามหลักสตูรไดนาน 1 ภาคการศกึษา
ไมเกนิ 5 เลม และยมืวารสารและส่ิงไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ
5 รายการ

10.1.6 บคุคลตามขอ 6.3.2.2 ยมืหนังสอืไดไมเกนิ 5 รายการ และวารสาร
หรือสิง่ไมตพีมิพไดไมเกนิ 2 รายการ

10.1.7 สมาชิกจากขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิาค
(PULINET) ยมืหนงัสอืไดไมเกนิ 3 รายการ

10.2 หองสมดุคณะ สถาบนัและวิทยาเขต อาจกำหนดจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
ทีใ่หยมืหรือไมใหยมืไดตามความเหมาะสม แตรวมกันแลวตองไมเกนิขอบเขตท่ีกำหนดไวใน ขอ 10.1

10.3 สมาชิกหองสมุดทุกประเภทตองปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศหรือ
ขอบงัคับของหองสมดุแตละแหงดวย

10.4 หองสมุดสงวนสิทธิใ์นการเรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหยมืกอนกำหนด
สงคืนได

ขอ 11. การยมืทรัพยากรสารสนเทศ ใหปฏบิติัดงัน้ี
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11.1 กรณียืมโดยผานเจาหนาที่ ผูยืมตองแสดงบัตรสมาชิกของตนเองพรอม
ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ะยมื เพือ่ใหเจาหนาทีบ่นัทึกวันกำหนดสงคืน

11.2 กรณียืมดวยเคร่ืองยืมอัตโนมัติ ผูยืมตองปฏิบัติตามขั้นตอนการยืม
ดวยตนเองและใชสลปิบนัทึกรายการยมืเปนหลกัฐานเพือ่นำหนงัสอืออกนอกหองสมดุ

11.3 อนุญาตใหยมืทรัพยากรสารสนเทศรายการเดียวกันไดเพยีง 1 ฉบับเทานัน้
ขอ 12. การตออายุการยืมกระทำได 1 คร้ัง ทั้งการยืมตอผานเจาหนาที่และการยืมตอ

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยตนเอง ผูยืมไมสามารถตออายุการยืมไดในกรณีที่มีผูจอง
ทรพัยากรสารสนเทศนัน้ไวหรอืทรัพยากรสารสนเทศนัน้เกนิกำหนดสง

ขอ 13. การกำหนดเวลายมืทรพัยากรสารสนเทศ ดงัน้ี
13.1 หอสมดุกลาง

13.1.1 หนงัสอืท่ัวไป ตำรา นวนิยาย เรือ่งสัน้ ยมืได 15 วัน
13.1.2 รายงานการวิจัย รายงานนักศกึษา เอกสาร ยมืได 7 วัน
13.1.3 วิทยานพินธทีม่ฉีบบัซ้ำ ยมืได 7 วัน
13.1.4 วารสารและนติยสารฉบบัเกาเลมปลกี ยมืได 1 วัน
13.1.5 สิง่ไมตพีมิพ ยมืได 7 วัน
13.1.6 หนงัสอืสำรอง และทรพัยากรสารสนเทศอืน่ๆ ใหยมืตามระยะเวลา

ทีห่องสมุดกำหนด
13.2 หองสมุดคณะ สถาบัน และวิทยาเขต อาจกำหนดเวลาการยืมทรัพยากร

สารสนเทศไดตามความเหมาะสม
ขอ 14. อตัราคาปรบั ในกรณยีมืทรัพยากรสารสนเทศเกนิกำหนดเวลาสงคนื ดงันี้

14.1 อตัราคาปรบัของหอสมุดกลาง ปรับวันละ 5 บาท ตอ 1 รายการ หรอื
14.2 หองสมดุคณะ สถาบนัและวิทยาเขต แตละแหงอาจกำหนดอตัราคาปรบัได

ตามความเหมาะสม
14.3 การผอนผัน ลดหยอน หรอืยกเวนคาปรับ ใหอยใูนดุลยพนิิจของผอูำนวยการ

สำนกั คณบด ีผอูำนวยการสถาบนัหรอืวิทยาเขต แลวแตกรณี
ขอ 15. ในกรณีทำทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ผูยืมทรัพยากร

สารสนเทศตองปฏบิตั ิดงันี้
15.1 แจงใหเจาหนาท่ีทราบถึงการชำรุดเสยีหาย หรอืสญูหายของทรัพยากร

สารสนเทศนัน้ทันที
15.2 ชำระเงินจากการทำใหชำรุดเสียหาย หรือชดใชคาเสียหายภายในเวลาที่

หองสมดุกำหนด
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15.3 กรณีที่สูญหาย หรือชำรุดจนไมสามารถใชการได ผูยืมตองชดใชโดยการ
ซื้อในรายการที่เปนฉบับพิมพเดียวกันหรือฉบับพิมพที่ใหมกวาเดิม โดยหองสมุดจะไมรับฉบับ
ถายสำเนา ทัง้น้ีตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาทีห่องสมดุกำหนด

ขอ 16. อตัราการชดใชคาเสยีหายเน่ืองจากการยมื ดงัน้ี
16.1 หอสมดุกลาง

16.1.1 เม่ือมีการชำรดุเสยีหาย ผยูมืตองชดใชคาเสยีหายในการซอมแซม
เปนเงนิตามจำนวนทีห่องสมดุจายไปเพือ่การนัน้

16.1.2 กรณทีีส่ญูหายหรอืชำรุดจนไมสามารถใชการได ซึง่ผยูมืไมสามารถ
ซือ้มาชดใชได ตองชำระคาเสยีหายดังน้ี
16.1.2.1 กรณวัีสดตุำรา ตองชำระคาเสยีหายเปนเงินจำนวน

สองเทาของราคาทรพัยากรทัง้ชดุหรอืราคากลาง
ทีห่องสมดุกำหนด รวมท้ังคาดำเนนิการ 100 บาท
และคาปรบัเกนิกำหนดสงตัง้แตวันครบกำหนดสง
จนถงึวันชำระเงนิ

16.1.2.2 กรณวีารสาร หากไมสามารถหาฉบบัเดียวกัน
มาทดแทนไดตองชำระคาเสยีหายเปนเงนิจำนวน
สองเทาของราคา วารสารตอฉบบั รวมท้ังคาดำเนนิการ
100 บาท และคาปรบัเกนิกำหนดสงตัง้แตวัน
ครบกำหนดสงจนถึงวันชำระเงิน

16.1.2.3 กรณวัีสดไุมตพีมิพ ตองชำระคาวสัดุ  คาดำเนนิการ
และคาปรบัเชนเดียวกบักรณขีอ 16.1.2.1

16.1.2.4 ในกรณทีีท่รัพยากรสารสนเทศเปนรายการท่ีวัสดุ
ตพีมิพและวสัดไุมตพีมิพประกอบกนั ตองชำระคา
เสยีหายเปนสองเทาของราคาทรัพยากรท้ังชดุ หรอื
ราคากลางท่ีหองสมุดกำหนด โดยมิใหแยกชำระ
เพยีงสวนใดสวนหน่ึง รวมท้ังคาดำเนนิการและ
คาปรับเชนเดียวกับกรณขีอ 16.1.2.1

16.1.3 หองสมุดสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนเงนิการชดใชคาเสยีหายหรือสญูหาย
ใดๆ แมวาภายหลงัผใูชบริการจะพบและนำทรพัยากรสารสนเทศ
มาสงคืนก็ตาม

16.2 หองสมุดคณะ สถาบันหรือวิทยาเขต แตละแหงอาจมีการกำหนดอัตรา
การชดใชคาเสยีหายเนือ่งจากการยมื ไดตามความเหมาะสม
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ขอ 17. อตัราคาธรรมเนียมการใชบริการอืน่ๆ มดีงัน้ี

อตัราเรยีกเกบ็
การบริการ บุคคลภายใน บคุคลภายนอก

1. บรกิารสบืคนขอมลูและรวบรวมบรรณานกุรม
จากฐานขอมลู OPAC (หองสมดุดำเนนิ
การให)

2. คาสบืคนจากฐานขอมลูอเิลก็ทรอนกิส
(หองสมดุดำเนนิการให)

3. คาใชฐานขอมลูทีห่องสมดุบอกรบั
4. คาบรกิารยมืระหวางหองสมดุ

5. คาบรกิารถายสำเนาผานบรกิารรับสงทรัพยากร
สารสนเทศภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน

6. คาพมิพเครือ่งคอมพิวเตอร
6.1 เลเซอรขาวดำ
6.2 เลเซอรสี

7. คาสแกนเอกสาร
8. คาสบืคนและบันทึกขอมูลหอจดหมายเหตุ
9. คาใชเคร่ืองคอมพวิเตอร

10. คาพมิพเครือ่งองิคเจ็ทขนาดใหญ
10.1 วัสดผุาใบไวนลิ
10.2 วัสดสุติก๊เกอร

11. คาออกแบบจดัพมิพเครือ่งองิคเจท็ขนาดใหญ
12. คาใชบรกิารยมืถงุผาใสหนังสอืพรอมแผนปาย

12.1 กรณเีกนิกำหนดสงคืน
12.2 กรณทีำชำรดุหรอืสญูหาย

50 บาทตอเรือ่ง

100 บาทตอเรือ่ง

ไมเรียกเก็บ
ตามอตัราทีห่องสมดุ
ปลายทางเรยีกเก็บ
และคาธรรมเนยีม
จัดสงเงนิ
คาถายเอกสารและ
คาดำเนนิการ 5 บาท
ตอเร่ือง

1 บาทตอหนา
10 บาทตอหนา
1 บาทตอหนา
20 บาทตอคร้ัง
ไมเรียกเก็บ

500 บาทตอเมตร
700 บาทตอเมตร
300-1,000 บาท

5 บาทตอวนัตอใบ
220 บาทตอใบ
30 บาทตอแผนปาย

100 บาทตอเรือ่ง

200 บาทตอเรือ่ง

200 บาทตอชัว่โมง
อตัราเดียวกับ
บคุคลภายใน และ
เพิม่คาดำเนนิการ
50 บาทตอเรือ่ง
ไมมบีริการ

2 บาทตอหนา
15 บาทตอหนา
5 บาทตอหนา
50 บาทตอคร้ัง
50 บาทตอคร้ัง
(ไมเกนิ 2 ชัว่โมง)

600 บาทตอเมตร
800 บาทตอเมตร
500-1,500 บาท

10 บาทตอวนัตอใบ
250 บาท
40 บาทตอแผนปาย
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ขอ 18. ในการเขาใชบรกิารหองสมดุ ผใูชบรกิารตองปฏบิตัดิงัน้ี
18.1 แตงกายสภุาพเรยีบรอย ตามประกาศของสำนกัวิทยบริการ
18.2 แสดงบตัรประจำตัวหรือบตัรสมาชิกทกุคร้ังทีเ่ขาใชหองสมดุ
18.3 ยนิยอมใหเจาหนาทีต่รวจหนังสอื เอกสาร หรอืสิง่ของ เม่ือเขาและออกจาก

หองสมดุ
18.4 สงคืนทรัพยากรสารสนเทศตามวนัเวลาท่ีกำหนด
18.5 สำรวมกรยิาวาจา รกัษาความสงบเงียบ ไมสงเสยีงดังหรอืกระทำการใด ๆ

อนัเปนท่ีรำคาญแกผอูืน่
18.6 ไมนำอาหาร เคร่ืองดืม่ หรอืของขบเคีย้วเขาหองสมดุ
18.7 ไมสบูบุหรีใ่นหองสมุด
18.8 ไมวางหนังสือเอกสารหรือสิ่งของท้ิงไวบนท่ีน่ังอานโดยท่ีตนเองไมอยูใน

หองน้ันหรือไมอยใูนหองสมดุ หรอืวางไวในลกัษณะเปนการจองท่ีน่ัง ซึง่เจาหนาทีห่องสมุดจะเกบ็
หนงัสอืเอกสารหรอืสิง่ของเหลานัน้ออก เพือ่ใหทีน่ั่งแกผใูชหองสมุดคนอ่ืนๆ

18.9 ไมตดั ฉกี กรดี ทำลายหนงัสอืเอกสารหรอืทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด
ของหองสมดุ หรอืไมนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากหองสมดุโดยไมไดยมือยางถกูตองตามระเบียบ
โดยการกระทำดงักลาวถอืเปนความผิดตามกฎหมายอาญา

ขอ 19. การนำทรพัยสนิมีคาเขาหองสมดุ ทางหองสมดุไมรบัผดิชอบหากทรพัยสนิดังกลาว
สญูหายหรอืเสยีหายไมวากรณใีด ๆ

ขอ 20. ผฝูาฝนระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแกนเก่ียวกับหองสมดุ ตองไดรบั
การพจิารณาดำเนินการตามขอ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกนวาดวยการใหบริการหองสมดุ
มหาวิทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 2553  ทัง้น้ี ใหอยใูนดุลยพนิิจของ คณบดี ผอูำนวยการสำนัก สถาบนั
หรอืวิทยาเขต

ขอ 21. กรณทีีม่ปีญหา ขอขดัแยง หรอืการตคีวามตามประกาศนี ้ใหคณะกรรมการประจำ
สำนกัวทิยบรกิาร เปนผวิูนิจฉยั

ขอ 22. ใหคณบดี ผอูำนวยการสำนกั สถาบนั วิทยาเขต เปนผรูกัษาการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้

           ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  พฤษภาคม 2553

                                                                      ลงชือ่  สมุนต  สกลไชย
                    (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                      อธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 2529/2556)
เรือ่ง อัตราคาธรรมเนียมของศนูยคอมพิวเตอร

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงอตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร ใหสอดคลอง
และรองรบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนประโยชนตอการบรหิารจดัการภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน และบงัเกดิผลดตีอทางราชการ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1)(2) แหงพระราชบญัญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชุมคณบด ีในคราวประชมุ คร้ังที่
10/2556 เมือ่วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 จึงประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพวิเตอร
ดังน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง อตัราคาธรรมเนียม
ของศนูยคอมพวิเตอร”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัท่ี 150/2543 เร่ือง อตัราคาใชจาย

บรกิารของศนูยคอมพวิเตอร
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการประจำศนูยฯ หมายความวา คณะกรรมการประจำศนูย

คอมพวิเตอร
“คณะ” หมายความวา คณะ บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยั

สถาบนั สำนกั ศนูยหรอืหนวยงาน
ทีเ่รียกช่ืออยางอืน่ท่ีเทยีบเทาคณะ

“บคุลากร” หมายความวา อาจารย ขาราชการ พนกังาน
มหาวทิยาลยั ลกูจางประจำ
พนกังานราชการ
ลกูจางมหาวทิยาลยั
พนกังานหนวยงานในกำกับ
และลกูจางโครงการในสังกดั
มหาวทิยาลยัขอนแกน

********************
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“นักศกึษา” หมายความวา นกัศกึษามหาวทิยาลยั
ขอนแกน

“ภาคการศกึษา” หมายความวา ภาคการศกึษาตน และภาคการ
ศกึษาปลายโดยรวมภาคการ
ศกึษาพเิศษ

ขอ 5 ผใูชบริการ จำแนกเปน
5.1 บคุลากร
5.2 นักศกึษา
5.3 ผูใชบริการในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของคณะ/หนวยงานภายใน

มหาวทิยาลยัท่ีเกบ็เงนิคาลงทะเบยีนหรอืไดรบัเงนิสนับสนนุ
5.4 สวนราชการอ่ืน รฐัวิสาหกจิ บริษัทเอกชน และบคุคลท่ัวไป

ขอ 6 อตัราคาธรรมเนียม
6.1 อตัราคาธรรมเนียมออกรหสัผานบญัชีผใูชงาน (Password) อนิเทอรเน็ต

6.2 การใหบริการพัฒนาโปรแกรมและประมวลผลโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศนูยคอมพิวเตอรคิดคาธรรมเนยีมตามระดบัความยากงายของงานและปรมิาณงาน โดยการจัดทำเปน
รายละเอยีดขอตกลงท่ีชดัเจน

6.3 อตัราคาธรรมเนยีมใชหองปฏบิตักิารไมโครคอมพวิเตอร

ผใูชบริการตามขอ
อตัราคาธรรมเนยีม/วัน/

1 บญัชีผใูชงาน
อตัราคาธรรมเนียม/
เดือน/1บญัชีผใูชงาน

5.1
5.2
5.3
5.4

-
-

10 บาท
10 บาท

-
-

300 บาท
300 บาท

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนยีม/วัน/วันละ
5.1
5.2
5.3

-
-

500 บาท
1,000 บาท5.4
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6.4 อตัราคาธรรมเนียมเคร่ืองคอมพิวเตอรสำหรบัหองฝกอบรม

6.5 อตัราคาธรรมเนยีมเคร่ืองคอมพวิเตอรนอกสถานที่

6.6 อตัราคาธรรมเนยีมหอง VCD Conference พรอมอปุกรณ

6.7 อตัราคาธรรมเนียมตรวจขอสอบดวยระบบคอมพิวเตอร
(1) คาธรรมเนียมอานกระดาษคำตอบแผนละ 3 บาท
(2) คาธรรมเนียมประมวลผลกระดาษคำตอบ

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนยีม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

200 บาท
200 บาท
200 บาท
200 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนยีม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

300 บาท
300 บาท
300 บาท
300 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/คร้ัง
5.1
5.2
5.3

-
-

2,000 บาท
2,000 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนยีม/หนึง่รายงาน
5.1
5.2
5.3

500 บาท
500 บาท
500 บาท

1,000 บาท5.4
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6.8 คาธรรมเนยีมหองบรกิารไอทคีลนิิก
(1) คาธรรมเนียมตรวจซอมคอมพวิเตอร (ไมรวมคาอปุกรณและอะไหล)

เคร่ืองละ 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมติดต้ังระบบปฏบิตักิาร ระบบโปรแกรม กำจดัไวรัส

คอมพวิเตอรเคร่ืองละ 300 บาท
6.9 คาธรรมเนียมพิมพผลดวยเคร่ืองพมิพเลเซอร

(1) กระดาษ A4 คาบรกิารหนาละ 2 บาท สำหรบัการพมิพทัว่ไป
คาบรกิารหนาละ 5 บาท สำหรบัการพมิพกราฟฟก

(2) กระดาษ F4 คาบรกิารหนาละ 5 บาท สำหรบัการพมิพทัว่ไป/
คาบรกิารหนาละ 7 บาท สำหรบัการพมิพกราฟฟก

6.10คาธรรมเนียมพิมพสแีบบขอความ
(1) ภาพขนาด A3 คาบรกิารหนาละ 50 บาท
(2) ภาพขนาด A4 คาบรกิารหนาละ 20 บาท

6.11คาธรรมเนยีมพมิพสแีบบรปูภาพ
(1) ภาพขนาด A3 หนาละ 100 บาท
(2) ภาพขนาด A4 หนาละ 40 บาท

ขอ 7 อัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ใหผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
เปนผกูำหนดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย

ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญหาในการตีความหรือ
ปญหาในทางปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวิูนิจฉยัและใหถอืเปนท่ีสดุ

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 4  พฤศจกิายน พ.ศ. 2556

(ลงช่ือ)    กติติชยั  ไตรรัตนศิริชยั
                             (รองศาสตราจารยกติติชยั  ไตรรัตนศิรชิยั)

                                                            อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 554/2545)
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ

การขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวชิาเรียน และการขอตรวจสอบรหัสผาน
เขาระบบทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียม การขอเปลี่ยนช่ือสกุลภาษาอังกฤษ การขอ
เปลีย่นแปลงรายการลงทะเบยีนวิชาเรยีนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนักศกึษา
ของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑติศกึษา เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน
สงูสดุ

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แหงพระราชบญัญัต ิมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบดวยขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2540 โดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชมุคณบดคีราวประชุมคร้ังท่ี 16/2545 เมือ่วันท่ี 14 สงิหาคม พ.ศ. 2546 จึงออกประกาศ
เกีย่วกับการเกบ็คาธรรมเนยีม การขอเปลีย่นช่ือหรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ การขอเปลีย่นแปลงรายการ
ลงทะเบยีนวิชาเรยีนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนักศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีและระดบับณัฑติศกึษาไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง การเกบ็คาธรรมเนยีม
การขอเปลีย่นช่ือหรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ การขอเปลีย่นแปลงรายการลงทะเบยีน
วิชาเรยีนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบยีนนักศกึษา ของนักศกึษา
ระดบัปริญญาตรี และระดบับัณฑติศกึษา”

ขอ 2 ใหใชประกาศน้ีตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2545 เปนตนไป ประกาศ
อืน่ใดซึง่ขัดหรอืแยงกบัประกาศนีใ้หใชประกาศฉบบัน้ีแทน

ขอ 3 ในประกาศน้ี
คาธรรมเนียมขอเปล่ียนช่ือหรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ หมายถงึ คาธรรมเนียมท่ีตองชำระ

เมือ่นกัศกึษาหรอืผสูำเรจ็การศกึษาแจงความประสงคขอแกไขชือ่หรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ
คาธรรมเนยีมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบยีนนักศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนยีม

ทีต่องชำระเมือ่นักศกึษาแจงความประสงคขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบยีนนักศกึษา
คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน หมายถงึ คาธรรมเนียมท่ีตองชำระ

เมือ่นกัศกึษาไดรบัอนุมตัใิหเปลีย่นแปลงรายการลงทะเบยีนวิชาเรยีน/เพิม่/ถอน รายวิชาทีเ่รยีน
เปนกรณีพเิศษ

*******************
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ขอ 4 อตัราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ในขอ 3 ใหเรียกเกบ็ดงันี้
4.1 คาธรรมเนียมขอเปล่ียนช่ือหรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ คร้ังละ 50 บาท
4.2 คาธรรมเนยีมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบยีนวิชาเรยีน รายการละ 30 บาท
4.3 คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศกึษา คร้ังละ 10

ขอ 5 ใหผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผลรกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19 สงิหาคม  พ.ศ. 2545

                               (ลงชือ่)  สรรชัย  ธรีพงศภกัดี
                                               (รองศาสตราจารยสรรชัย  ธรีพงศภกัด)ี
                                                       รองอธิการบดีฝายบริหาร
                                           รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 709/2533)
เรือ่ง การตรวจสอบและการจัดเกบ็หน้ีสนินกัศกึษา

เพื่อใหการถือปฏิบัติของคณะและหนวยงานตาง ๆ ในการตรวจสอบและจัดเก็บหนี้สิน
นักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ จึงเหน็ควรประกาศดังน้ี

1. ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง การตรวจสอบและการจดัเกบ็
หนีส้นินักศกึษา”

2. ใหใชประกาศนีต้ัง้แตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป
3. “หนีส้นิ” ในประกาศนีห้มายถงึ

3.1 คางสงหนงัสอืหรอืคางชำระคาปรบัหนงัสอืเกนิกำหนดสงของหอสมดุกลางหรอื
หองสมดุคณะ

3.2 คางสงวัสดอุปุกรณการศกึษา
3.3 คางชำระคาเสยีหายในหองปฏบิตักิาร
3.4 คางชำระคาธรรมเนยีมเกีย่วกับหอพกันกัศกึษา
3.5 คางชำระคาเสยีหายในหอพกั
3.6 คางชำระเงนิยืมจากคณะหรอืมหาวทิยาลยั
3.7 คางชำระหนีส้นิอ่ืน ๆ กบัมหาวิทยาลยั

4. ใหหนวยงานเจาของหน้ีสินประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีมีหนี้สิน ภายใน 7 วันหลัง
จากวนัปดภาคการศกึษา แลวแจงใหคณะทีนั่กศกึษาสงักดัทราบ เพือ่ใหนักศกึษาไปชำระเงนิตามวนั
เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด

5. กรณีนักศึกษามีหน้ีสินระหวางภาคการศึกษา และยังมีสภาพการเปนนักศึกษาใน
ภาคการศกึษา หรอืปการศกึษาถดัไป

5.1 นักศกึษาตองไปชำระเงนิตามกำหนดวนั เวลา และสถานทีต่ามประกาศของหนวยงาน
เจาของหนีส้นิ

5.2 เม่ือครบกำหนดเวลาใหนักศกึษาชำระเงินตามประกาศตามขอ 5.1แลวหากมี
นักศกึษายงัไมชำระเงนิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิรวบรวมรายช่ือพรอมจำนวน
หนีส้นิของนักศกึษาท่ียงัไมชำระเงนิ แจงกองบริการการศกึษาเพือ่จัดทำเปน
ประกาศมหาวทิยาลยัระงบัการแจงผลการเรยีน การชำระคาธรรมเนียมเพือ่
ตอทะเบยีนนักศกึษา การลงทะเบยีนรายวิชาหรอือืน่ ๆ  แลวสงประกาศใหหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของทราบ

*******************
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5.3 เมือ่หนวยงานท่ีเกีย่วของไดรบัประกาศตามขอ 5.2 แลวตองระงบัการแจงผล
การเรยีนทุกรายวชิาหรอืระงบัการชำระคาธรรมเนยีมเพือ่ตอทะเบยีนนักศกึษา หรอื
ระงบัการรับลงทะเบียนรายวิชา หรอืระงบัการใหบริการอืน่ ๆ  เวนแตนักศกึษา
ทีม่รีายช่ือตามประกาศดงักลาว ไดแสดงใบเสร็จรับเงนิหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีหนวยงาน
เจาของหนีส้นิออกใหนักศกึษา

6. กรณีนักศึกษาขอลาออกจากการเปนนักศึกษา คณะตองตรวจสอบหน้ีสินนักศึกษา
ดงักลาวกบัหนวยงานเจาของหน้ีสนิใหเปนท่ีเรยีบรอย แลวดำเนินการตอไป

7. กรณีนักศกึษาพนสภาพเน่ืองจากตกออก หรอืไมตอทะเบียนนักศกึษา หรอืไมลงทะเบียน
วิชาเรยีน โดยไมลาพกัการศกึษา หรอือืน่ ๆ

7.1 ใหกองบรกิารการศกึษา สงประกาศรายชือ่นักศกึษาพนสภาพเนือ่งจากเหตดุงักลาว
ใหหนวยงานเจาของหน้ีสนิตรวจสอบ

7.2 เมือ่หนวยงานเจาของหนีส้นิ ตรวจสอบพบวานักศกึษาทีพ่นสภาพเนือ่งจากเหตุ
ดงักลาวมีหนีส้นิ ใหแจงกองบริการการศกึษา เพือ่ขอหกัเงนิคาประกนัของเสียหาย
ทัว่ไป

7.3 หากเงนิคาประกนัของเสยีหายทัว่ไปไมเพยีงพอชำระหนีส้นิ ใหกองบรกิารการศกึษา
ทำเรือ่งแจงผปูกครองนกัศกึษานัน้ เพือ่ใหชำระหนีส้นิทีเ่หลอื

8. กรณนัีกศกึษาสำเรจ็การศกึษา
8.1 เม่ือคณะไดรบัประกาศรายช่ือนักศกึษา พรอมจำนวนหน้ีสนิจากหนวยงานเจาของ

หนีส้นิแลว ตองแจงใหนักศกึษาไปชำระหน้ีสนิ ใหเรียบรอยกอนนำเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะรบัรองการสำเรจ็การศกึษา

8.2 เม่ือคณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษาแลว ใหคณะแจงรายช่ือ
ผสูำเรจ็การศกึษาไปยงักองกลาง เพือ่นำเสนอสภามหาวทิยาลยัอนมุตัปิรญิญา
พรอมกับแจงใหกองบริการการศกึษาทราบเพ่ือจัดเตรียมปริญญาบัตรและ
รายชือ่ผสูำเรจ็การศกึษาตอไป

8.3 สำหรบัคณะทีม่นัีกศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา ในชวงเวลาท่ีแตกตางจากคณะ
อืน่ ๆ  ใหคณะแจงรายชือ่นกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาใหหนวยงานเจาของหนีส้นิ
ตรวจสอบ หรอืแจงใหนักศกึษาใชใบแจงผลการตรวจสอบหนีส้นิท่ีมหาวทิยาลยั
กำหนดดำเนินการตรวจสอบและชำระหน้ีสนิใหเรียบรอยแลวดำเนินการตามขอ
8.1, 8.2 ตอไป
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9. กรณีนักศกึษาไมชำระหน้ีสนิ ใหหนวยงานเจาของหน้ีสนิรวบรวมรายช่ือพรอมจำนวน
หนีส้นิแจงกองบรกิารการศกึษา เพือ่จัดทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั แลวแจงใหคณะหรอืหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของระงบัการดำเนนิการ ดงัน้ี

9.1 แจงผลการศกึษาทกุวิชา
9.2 ลงทะเบียนวิชาเรยีน หรือตอทะเบียนนักศกึษา
9.3 ลาออกจากการเปนนักศกึษา
9.4 อนุมตัปิริญญา
9.5 ออกหนังสอืรบัรองตาง ๆ
9.6 การใหบรกิารตาง ๆ

10. ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13 ธนัวาคม  2533

                                                    (ลงช่ือ)  นพดล  ทองโสภิต
                                                      (นายนพดล  ทองโสภติ)
                                                  อธกิารบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน

หมายเหตุ  การตรวจสอบและการจัดเกบ็หนีส้นินักศกึษาปจจุบนัไดโอนไปอยใูนภาระงานของสำนกั
ทะเบยีนและประมวลผล ซึง่ไดแยกหนวยงานออกจากกองบริการการศกึษา
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หมวดท่ี 3

อนึง่ นักศกึษาควรศึกษาตดิตามระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศและกฎตางๆ เปนระยะเพราะอาจ
มีการปรับปรุง แกไข ใหเหมาะสมและเปนปจจุบัน

รายละเอียด         เรือ่งวินัยนักศกึษา ปรากฏในหนาตอไป

เร่ือง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ
1. วินัยนักศึกษา - ขอบงัคับฯ วาดวยวินัยนักศกึษา พ.ศ. 2551

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 1597/2551) เร่ืองเกณฑการ
ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่871/2552) เรือ่ง มาตรการ
ดำเนินการสนับสนุนโครงการรณรงคและสรางวินัย
ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

2. เคร่ืองแบบและเครื่องแตงกาย - ขอบังคับฯ วาดวยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกาย
นักศึกษา นกัศกึษา พ.ศ. 2547

3. หอพักนักศึกษา - ระเบยีบฯ วาดวยหอพกันักศกึษา พ.ศ. 2547
- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 814/2551) เร่ือง กฎของหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่39/2548) เรือ่ง เกณฑการ
ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาท่ีพักในหอพัก

- ประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบบัที ่ 45/2540)
เร่ืองกำหนดเวลาการปด-เปด หอพกันักศกึษาหญิง

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 654/2551) เรือ่ง ระเบยีบ
ปฏิบัติของหอพักสวัสดิการนักศึกษา
(หอพกั เคเคยู-วรเรสซเิดนซ)

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 655/2551) เร่ือง กฎของหอพัก
สวสัดกิารนกัศกึษา (หอพกั เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

- กฎฯ วาดวยการปรับและลงโทษผูไมมีสิทธิ์
เขาพกัอาศยัในหอพกั พ.ศ. 2523

วินัยนักศึกษา
สาระสำคัญ หมวดน้ีวาดวย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และกฎตางๆ ที่ใชในงานวินัยของ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งฝายกิจการนักศึกษารวมกับสำนักทะเบียนและ
ประมวลผลและคณะที่นักศึกษาสังกัดจะมีสวนรวมในการดูแลเพื่อใหนักศึกษา
สวนใหญอยรูวมกนัไดอยางมวิีนัย และศกึษาเลาเรยีนอยางเปนสุขตามควร โดยคัดเลอืก
นำมาลงเฉพาะทีนั่กศกึษาเขาใหมในปการศกึษา 2557 ควรทราบมดีงันี้
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยวนิยันกัศกึษา พ.ศ. 2551

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยวินัยนักศึกษา
ใหเหมาะสมและรดักมุยิง่ขึน้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัขอนแกน คราวประชุมคร้ังท่ี 3/2551
เมือ่วันท่ี 5 มนีาคม พ.ศ. 2551 สภามหาวทิยาลยัขอนแกนจึงออกขอบงัคบัไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ขอบงัคบัน้ีเรยีกวา “ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยวินัยนักศกึษา พ.ศ. 2551”
ขอ 2 ขอบงัคับน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิขอบังคับมหาวิทยาลยัขอนแกนวาดวยวินัยนักศกึษา พ.ศ. 2543 และ

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับ
น้ีแทน

ขอ 4 ในขอบงัคับน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะวิชาท่ีนักศกึษาสังกดัอยู
“หอพกั” หมายถงึ หอพกันกัศกึษาทีอ่ยใูนความดแูลของมหา

วิทยาลยั ยกเวนหอพกัทีอ่ยใูนความดูแล
ของคณะ

“สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ” หมายถงึ สำนักบรหิารและพฒันาวชิาการ หรอื
สำนกัทะเบยีนและประมวลผล
มหาวทิยาลยัขอนแกน และใหหมายรวม
ถงึการเรยีกชือ่อยางอืน่ตามประกาศกระทรวง
ศกึษาธกิารวาดวยการแบงสวนราชการ
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“รองคณบด”ี หมายถงึ รองคณบดีทีร่บัผิดชอบดูแลงานดาน

พฒันานกัศกึษา/กจิการนกัศกึษาของ
คณะตาง ๆ

“ผชูวยคณบดี” หมายถงึ ผชูวยคณบดีทีร่บัผิดชอบดูแลงานดาน
พฒันานกัศกึษา/กจิการนกัศกึษาของ
คณะตาง ๆ

*******************
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“อาจารย” หมายถงึ ผสูอนหรอืผบูรรยายประจำในรายวชิา
ตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยัขอนแกน รวมถึง
อาจารยพเิศษและทีป่รึกษากจิกรรมนักศกึษา

“เจาหนาที”่ หมายถงึ ขาราชการ ลกูจาง และพนกังาน
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน รวมถงึเจาหนาที่
ในความหมายของขาราชการฝายปกครองดวย

“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนและ
หมายความรวมถึงผรูบัผิดชอบองคกร
ทีจั่ดต้ังข้ึนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยกิจกรรมนักศกึษา

“วินัย” หมายถงึ วินัยนักศกึษา
“คณะกรรมการสอบสวน” หมายถงึ คณะกรรมการสอบสวนวนัิยนักศกึษา

ประจำคณะ ประจำหอพกั และ
คณะกรรมการสอบสวนวนัิยนักศกึษา
สวนกลาง ทีร่ะบไุวในขอบงัคบั
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยวินัย
นักศกึษา พ.ศ. 2551

“คะแนน” หมายถงึ คะแนนความประพฤตนัิกศกึษา
ขอ 5 นักศกึษาตองรกัษาวนัิยตามทีบ่ญัญัตไิวเปนขอปฏบิตัโิดยเครงครดั นักศกึษาผใูด

ฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามถือวาเปนผกูระทำผดิวินัย ตองไดรบัโทษตามท่ีกำหนดไวในขอบงัคับและ
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตินักศกึษา

ขอ 6 วินัยของนักศกึษากำหนดเปนขอปฏบิตัดิงันี้
6.1 นักศกึษาตองปฏิบตัติามขอบงัคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสัง่

ของมหาวทิยาลยัโดยเครงครัด
6.2 นักศกึษาตองรักษาไวซึง่ความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ชือ่เสยีง และ

เกยีรติคุณของมหาวิทยาลัย
6.3 นักศกึษาตองประพฤตตินใหอยใูนความซือ่สตัยสจุริต ปฏบิตัติามหลกั

ศลีธรรมจริยธรรม และวฒันธรรมอนัดีของสงัคมไทยในทุกโอกาส
6.4 นักศกึษาตองไมจัดทำ เผยแพร หรอืมไีวในครอบครองซ่ึงสือ่ วัสด ุภาพ สิง่พมิพ

สิง่วาด หรอืสิง่เขยีนท่ีลามกอนาจาร หรอืผดิตอศลีธรรมอนัดี รวมท้ังไม
สนับสนุนการกระทำเชนวานัน้

6.5 นักศกึษาตองประพฤตตินเปนสภุาพชน ตองไมประพฤตใินสิง่ทีจ่ะนำมาซึง่
ความเส่ือมเสยีหรอืเสยีหายแกตนเอง บดิามารดา ผปูกครอง บคุคลอ่ืน หรอื
มหาวทิยาลยั
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6.6 นักศกึษาตองแตงกายสภุาพเรยีบรอยตามขอบงัคับ ระเบยีบ ประกาศและคำสัง่
ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด วาดวยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกนในเวลาท่ีเขาชัน้เรียนหรือหองสอบ หรอืตดิตอกบั
หนวยงานภายในมหาวิทยาลยั

6.7 นักศกึษาตองไมสบูบุหรีห่รอืแสดงกริยิาอนัไมสมควรในเวลาท่ีเขาชัน้เรียนหรือ
หองสอบ หรอืตดิตอกบัหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

6.8 นักศกึษาตองแสดงคารวะตออาจารย และตองเชือ่ฟงคำสัง่คำตกัเตอืนของ
อาจารยหรือเจาหนาทีข่องมหาวิทยาลยั ทีป่ฏบิตัหินาท่ีโดยชอบ

6.9 นักศกึษาตองใหความรวมมือในการใหขอมลูหรอืมาพบคณะกรรมการสอบสวน
ไมขัดขืน ไมกลาวขอความอนัเปนเทจ็ ไมปกปดความจรงิตอผมูอีำนาจ
สอบสวนการกระทำผดิวินัย

6.10 นักศกึษาตองไมเลน มสีวนเก่ียวของ หรอืสนบัสนนุการพนนัใด ๆ
6.11 นักศกึษาตองไมลกัทรัพย ยกัยอก ฉอโกง หรอืทจุริตในเร่ืองการเงิน หรอืทำลาย

ทรัพยสนิของผอูืน่หรือมหาวทิยาลยั
6.12 นักศกึษาตองไมลงลายมือชือ่ผอูืน่ปลอมในเอกสาร ปลอมแปลงเอกสารหรือ

แกไขขอความในเอกสารท่ีแทจริงเพือ่ใช หรอืใชเอกสารเชนวานัน้เปนหลักฐาน
ตอมหาวทิยาลยัหรอืผอูืน่ท่ีอาจกอใหเกดิความเสียหายแกมหาวทิยาลยัหรอื
ผอูืน่

6.13 นักศกึษาตองไมกระทำการทจุริตในการสอบ หรอืพยายามกระทำการเชนวา
น้ันรวมถึงตองไมกระทำการอืน่ ๆ  อนักอใหเกดิความเสียหายแกมหาวทิยาลยั
และผอูืน่

6.14 นักศกึษาตองไมนำสรุาหรอืของมนึเมาอืน่ใด เขามาในพืน้ท่ีของมหาวทิยาลยั
หรือตองไมเสพสรุาหรอืของมึนเมาในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย หรอืตองไมเมา
สรุาอาละวาดทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

6.15 นักศกึษาตองไมเสพ มไีวในครอบครอง หรอืจำหนายจายแจก ซึง่สิง่เสพตดิ
ตองหามตามกฎหมาย

6.16 นักศกึษาตองไมพกพา มไีวในครอบครอง หรอืนำเขามาในมหาวทิยาลยั ซึง่
อาวุธวัตถรุะเบดิ หรอืสิง่ผิดกฎหมาย

6.17 นักศกึษาตองไมกอหรอืมสีวนรวมหรือสนับสนุน ในการทะเลาะววิาทหรือ
ทำรายรางกายผอูืน่

6.18 นักศกึษาตองไมทำรายรางกายอาจารย หรือเจาหนาทีข่องมหาวิทยาลยัท่ีปฏิบติั
หนาทีโ่ดยชอบ
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6.19 นักศกึษาตองไมจัดทำ เผยแพร หรอืมไีวในครอบครองซึง่สิง่พมิพ สิง่วาดหรอื
สิง่เขยีน หรอืกลาวถอยคำอนัเปนเท็จ หรอืกระทำการอืน่ใด อนัอาจกอใหเกดิ
ความเสียหาย แกผอูืน่หรือมหาวทิยาลยั

6.20 นักศกึษาตองไมกระทำการใด ๆ  อนัเปนการละเมดิสทิธเิสรภีาพของบคุคล
อืน่ รวมท้ังตองไมยยุงหรือสนับสนุนการกระทำดังกลาว

6.21 นักศกึษาตองไมกอเหตหุรอืมสีวนรวมหรือสนบัสนนุยุยงกอใหเกดิเหตุวนุวาย
ข้ึนท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

6.22 ขอปฏบิตัอิืน่ ๆ  ทีก่ำหนดโดยประกาศของมหาวทิยาลยัหรอืประกาศของคณะ
ขอ 7 การกระทำผดิวินัยดงัตอไปนี ้ใหถอืวาเปนการกระทำผดิวินัยรายแรง

7.1 กระทำผิดวินัยตามขอ 6.10-6.21
7.2 กระทำผดิอาญาโดยคำพพิากษาใหจำคกุ เวนแตเปนความผิดท่ีกระทำ

โดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ
7.3 กระทำผิดในกรณีทีร่ะบไุวในขอบงัคับ ระเบียบ ประกาศและคำสัง่ของ

มหาวิทยาลัย และคณะใหเปนความผิดวินัยรายแรง
7.4 การกระทำผดิกรณอีืน่ ๆ  ทีค่ณะกรรมการสอบสวนพจิารณาเหน็วารายแรง

ขอ 8 โทษทางวนัิยม ี6 สถาน คือ
8.1 วากลาวตกัเตอืนเปนลายลกัษณอกัษร
8.2 ตดัคะแนนความประพฤติ
8.3 ใหบำเพญ็ประโยชนตอมหาวทิยาลยัหรือสงัคม ตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

โดยใหคณะมอบหมายการบำเพญ็ประโยชนใหเสรจ็สิน้ และแจงใหงานวินัย
นักศกึษากองกจิการนักศกึษาทราบภายใน 60 วัน หากไมสามารถดำเนนิ
การใหแลวเสร็จใหคณะแจงเหตผุลใหกองกจิการนกัศกึษาทราบ

8.4 ตดัสทิธกิารเขาสอบ หรอืงด ยบัยัง้ หรอืชะลอ การประกาศผลการสอบหรอื
ออกหนังสอืรบัรองใด ๆ  หรอืเอกสารแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลยั หรอื
งด ยบัยัง้ หรอืชะลอ การเสนอชือ่เพือ่ขออนุมตัหิรอืรบัปริญญาบัตรหรอื
ประกาศนยีบตัร

8.5 พกัการเรยีน
8.6 ใหพนสภาพการเปนนักศกึษา โดย

8.6.1 ใหออก
8.6.2 ไลออกและไมมสีทิธิไดรบัหลกัฐานแสดงผลการศึกษา

ของมหาวทิยาลยั



249

ทัง้นี ้การลงโทษนกัศกึษาตามขอ 8.1-8.6 อาจลงโทษไดมากกวา 1 สถาน
ขอ 9 การตดัคะแนนและระดบัโทษ

9.1 การตดัคะแนนแตละครัง้หรอืแตละฐานของการกระทำผดิวินัย ใหตดัไดไม
ต่ำกวาครัง้ละ 5 คะแนน แตจะเปนจำนวนเทาใด ใหอยใูนดลุยพนิิจของ
คณะกรรมการสอบสวนหรอือธกิารบดี

9.2 นักศกึษาผใูดถกูตดัคะแนนคร้ังเดยีวหรือหลายครัง้รวมกันเกินกวา 40 คะแนน
แตไมเกนิ 60 คะแนน ใหไดรบัโทษพกัการเรยีนมีกำหนด 1 ภาคการศกึษาปรกติ

9.3 นักศกึษาผใูดถกูตดัคะแนนคร้ังเดยีวหรือหลายครัง้รวมกันเกินกวา 60 คะแนน
แตไมเกนิ 80 คะแนน ใหไดรบัโทษพกัการเรยีนมีกำหนด 2 ภาคการศกึษา
ปรกติ

9.4 นักศกึษาผใูดถกูตดัคะแนนคร้ังเดยีวหรือหลายครัง้รวมกันเกินกวา 80 คะแนน
แตไมเกนิ 99 คะแนน ใหไดรบัโทษพกัการเรยีนมีกำหนด 4 ภาคการศกึษา
ปรกติ

9.5 นักศกึษาผใูดถกูตดัคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันถึง 100 คะแนน
ใหไดรบัโทษพนสภาพการเปนนักศกึษา

9.6 คะแนนท่ีถกูตดัและไดนำไปใชในการลงโทษพกัการเรยีนแลว จะไมนำมาใช
เพือ่การลงโทษพกัการเรยีนคร้ังตอไป แตจะเกบ็สะสมไวเพือ่เปนเกณฑตาม
ขอ 9.5 เทาน้ัน

9.7 กรณทีีม่คีำสัง่ลงโทษตัดคะแนนในภาคการศึกษาสุดทายซึง่นักศกึษาผน้ัูนจะจบ
การศกึษาและมผีลทำใหคะแนนสะสมทีถ่กูตดัถงึเกณฑพกัการเรยีน
มหาวทิยาลยัอาจพจิารณาเปลีย่นโทษพกัการเรยีนเปนโทษอยางอืน่ตามขอ 8
ตามความเหมาะสมกไ็ด

ขอ 10  กรณีที่เกิดเหตุวุนวายข้ึนในมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนในการยุติหรือบรรเทา
เหตกุารณวนุวาย ใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ีมอีำนาจสัง่พกัการเรยีนเปน
การชัว่คราวแกนกัศกึษาทีเ่ปนตัวการกอเหตหุรอืทีม่สีวนรวมหรอืสนบัสนนุการกอเหตวุนุวายได

ขอ 11  ในการพจิารณาสอบสวนและลงโทษนกัศกึษาทีก่ระทำผดิวินัย หรอืถกูกลาวหาวา
กระทำผดิวินัยตามขอบงัคับนี ้ใหดำเนนิการดงัน้ี

11.1 ใหคณะแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนัิยนกัศกึษาประจำคณะขึน้ ประกอบดวย
อาจารย 1 คน เปนประธานคณะกรรมการ และอาจารยหรอืเจาหนาทีข่อง
คณะจำนวนไมเกนิ 4 คน เปนกรรมการ และใหเลอืกกรรมการคนหน่ึงทำหนาที่
เปนเลขานุการ เพือ่พจิารณาสอบสวนการกระทำผดิวินัยท่ีเกดิข้ึนภายในบรเิวณ
คณะตนสงักดัของนักศกึษา รวมท้ังในบรเิวณหอพกัท่ีอยใูนความดูแลของคณะ
หรอืการกระทำผดิทีเ่กดิข้ึนระหวางนกัศกึษาในสงักดัคณะเดยีวกนั หรอืการ
ทีนั่กศกึษาในสงักดักระทำผิดตอบคุคลอ่ืนท่ีมใิชนักศกึษายกเวนกรณทีีเ่กดิข้ึน
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ในบรเิวณหอพกั
11.2 ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนัิยนักศกึษาประจำหอพกัข้ึน

ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการกจิการหอพกัเปนประธาน อาจารย
ทีป่รึกษาหอพกัจำนวนไมเกนิ 3 คนเปนกรรมการ หวัหนางานหอพกันักศกึษา
และหวัหนางานวินัยนักศกึษา กองกจิการนกัศกึษาเปนกรรมการ และเจาหนาที่
งานหอพกันักศกึษาอกี 1 คนเปนเลขานกุาร เพือ่พจิารณาสอบสวนการกระทำ
ผิดวินัยท่ีเกดิข้ึนในบริเวณหอพกั

11.3 ใหมหาวทิยาลยัแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศกึษาสวนกลางข้ึน
ประกอบดวย อาจารย 1 คน เปนประธานคณะกรรมการ อาจารยหรอื
เจาหนาทีท่ีม่หาวทิยาลยัแตงตัง้ไมเกนิ 3 คนเปนกรรมการ และหวัหนางาน
วินัยนักศกึษากองกจิการนักศกึษา เปนกรรมการและเลขานุการ เพือ่พจิารณา
สอบสวนการกระทำผิดวินัยท่ีเกดิข้ึน ซึง่มคีกูรณหีรอืผรูวมกระทำผิดเปน
นักศกึษาตางคณะกนัรวมท้ังกรณกีารกระทำผดิวินัยท่ีมหาวิทยาลยัเหน็วาเปน
เร่ืองสำคญั และมผีลกระทบในวงกวาง โดยใหอธกิารออกประกาศกำหนด
กรณกีารกระทำผิดวินัยนักศกึษาท่ีใหอยใูนอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ
สอบสวนวนัิยนักศกึษาสวนกลางได ทัง้นี ้คณะกรรมการสอบสวนอาจเชญิ
รองคณบดี ผชูวยคณบดี และหรอืผเูกีย่วของมารวมรับฟงและใหขอมลู
ประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมการได แตไมมอีำนาจในการเสนอลงโทษ
นักศกึษา

11.4 กรรมการหรอืประธานคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ 11.1-11.3 ทีม่ไิดเปน
กรรมการโดยตำแหนง ใหมวีาระ 1 ป แตอาจไดรบัการแตงต้ังใหมได

11.5 กรณทีีป่ระธานคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ 11.1-11.3 ไมสามารถปฏบิติั
หนาทีไ่ด ในคราวใด ใหประธานมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่
ทำหนาทีป่ระธานแทน

ขอ 12 ใหคณะกรรมการสอบสวน มอีำนาจและหนาท่ีดงัน้ี
12.1 ดำเนนิการสอบสวนนักศกึษาทีก่ระทำผดิ โดยใหมอีำนาจดังน้ี

12.1.1 เรียกตรวจและรวบรวม พยาน/หลกัฐานตาง ๆ  อนัเก่ียวของกบัการ
กระทำผิดวินัย

12.1.2 เรยีกพบและสอบสวนนกัศกึษาทีก่ระทำผดิวินัย หรอืถกูกลาวหาวา
กระทำผดิวินัย หรอือาจมีสวนเกีย่วของกบัการกระทำผดิ หรอืผอูืน่
ทีเ่หน็วาเกีย่วของกบัการกระทำผดิ
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12.1.3 ดำเนินการอ่ืน ๆ  เพือ่ประโยชนในการตรวจสอบหรือพสิจูนขอเท็จ
จริงเกีย่วกับการกระทำผดิวินัยนักศกึษา

12.2 รายงานผลการสอบสวนพรอมทัง้เสนอความเหน็ตอผมูอีำนาจ เพือ่พจิารณา
สัง่ลงโทษ แลวแตกรณดีงัน้ี
12.2.1 กรณทีีนั่กศกึษากระทำผดิวินัยตามขอ 6.1-6.9 หรอืความผดิ

เลก็นอยอยางอืน่ท่ีมไิดระบุไว และเปนโทษทางวินัยตามขอ 8.1-8.4
ใหดำเนนิการดังน้ี
12.2.1.1 คณะกรรมการสอบสวนตามขอ 11.1 เสนอตอ

คณบดตีนสงักดั เพือ่พจิารณาและสัง่ลงโทษ
12.2.1.2 คณะกรรมการสอบสวนตาม ขอ 11.2 เสนอตอ

รองอธิการบดีฝายพฒันานักศกึษา เพือ่พจิารณาและ
สัง่ลงโทษ

12.2.1.3 คณะกรรมการสอบสวนตามขอ 11.3 เสนอตออธกิารบดี
เพือ่พจิารณาและสัง่ลงโทษ

กรณทีีค่ณบดีหรือรองอธกิารบดีทีไ่ดรบัมอบหมายส่ังลงโทษ
ใหรายงานใหอธกิารบดทีราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีออกคำสัง่
ลงโทษ และแจงใหนักศกึษา สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ และ
กองกจิการนกัศกึษาทราบ

12.2.2 กรณนัีกศกึษากระทำผดิวินัยรายแรง ใหคณะกรรมการสอบสวน
รายงานผลการสอบสวนพรอมท้ังเสนอความเห็นเกีย่วกับโทษตอ
รองอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมายเพือ่พจิารณาและสัง่ลงโทษตามขอ
8.2-8.6 เมือ่อธกิารบดสีัง่ลงโทษแลวใหแจงนกัศกึษา สำนกับรหิาร
และพฒันาวิชาการ และกองกจิการนกัศกึษาทราบ

12.2.3 กรณทีีเ่ขาขายเปนความผิดวินัยรายแรง ใหคณะกรรมการสอบสวน
เสนอคณะทีเ่กีย่วของเพือ่ยบัยัง้การเสนอชือ่เปนผสูำเรจ็การศกึษาหรอื
เปนผสูมควรไดรบัอนุมตัปิริญญา และเสนอมหาวิทยาลัยเพือ่ยับย้ัง
การออกหนงัสอืรับรองของมหาวิทยาลยัหรอืเอกสารแสดงผลการ
ศกึษาตาง ๆ  ของนักศกึษาทีอ่ยใูนระหวางการถกูสอบสวนความผดิ
ทางวนัิยได

ขอ 13 เมื่อนักศึกษาถูกตัดคะแนนจนถึงข้ันพักการเรียนหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา
ใหกองกจิการนักศกึษานำเสนออธิการบดี เพือ่พจิารณาสัง่ลงโทษตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด
แมวาจะอยูในระหวางขั้นตอนการอุทธรณโทษตัดคะแนน เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษแลวใหแจงให
นักศกึษา สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการทราบ
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ขอ 14 คำสัง่ลงโทษใหมผีลทันที ยกเวน “พกัการเรยีน” ใหมผีลในภาคการศกึษาปรกติ
ถดัไป เวนแตกรณทีีก่ารออกคำสัง่ลงโทษตามขอ 8.5 ดำเนินการในภาคการศกึษาสดุทายของนกัศกึษา
ผน้ัูนใหโทษ “พกัการเรยีน” มผีลทันที

ขอ 15 กรณทีีก่ารดำเนินการทางวินัยเสร็จสิน้หลงัจากท่ีนักศกึษาท่ีกระทำผดิวินัยพนสภาพ
การเปนนักศกึษาไปแลว ผทูีม่อีำนาจสัง่ลงโทษสามารถออกคำสัง่ลงโทษตามขอ 8.4 ได

ขอ 16 ใหคณะกรรมการสอบสวน ดำเนนิการสอบสวนและพจิารณาโทษใหแลวเสร็จภายใน
เวลา 60 วัน นับแตวันท่ีไดรบัเร่ือง ถามีเหตจุำเปนจะตองขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีก ใหขออนุมตัิ
ตออธกิารบดีเพือ่ขยายเวลาไดคร้ังละไมเกนิ 30 วัน ตามความเหมาะสม พรอมท้ังรายงานเหตุแหง
ความจำเปนดังกลาวน้ันดวย หากครบ 120 วัน แลวยังดำเนนิการไมแลวเสรจ็ ใหรายงานพรอมเสนอ
ความเห็นตออธกิารบดีเพือ่วินิจฉัยสัง่การ

ขอ 17 เม่ือมีการดำเนินการทางวินัยนักศกึษา ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาเปน
หนังสอืแกนักศกึษา ภายใน 15 วันนับแตวันรับเร่ืองใหดำเนินการทางวินัยนักศกึษา

ขอ 18 กรณีนักศึกษาท่ีกระทำผิดวินัยไมมาพบคณะกรรมการสอบสวนตามหนังสือหรือ
จดหมายเชิญพบ หรอืกรณคีวามผิดท่ีปรากฏชัดแจง มพียาน/หลกัฐาน ยนืยันไดวานกัศกึษาเปน
ผกูระทำผดิวินัยจริง ใหคณะกรรมการสอบสวนดำเนนิการตามขอ 12 โดยไมตองสอบสวนขอเทจ็
จรงิจากนกัศกึษาผกูระทำผดิอกีกไ็ด

ขอ 19 เอกสารหรอืสำนวนการสอบสวนทางวนัิยนักศกึษาถอืเปนเอกสารปกปด อธกิารบดี
อาจมคีำวินิจฉัยใหเปดเผยได เมือ่การสอบสวนทางวินัยแลวเสร็จถงึข้ันมีคำสัง่ลงโทษและการลงโทษ
เปนท่ีสดุแลวโดยใหเปดเผยเฉพาะในสวนท่ีเกีย่วของกบัและแกนักศกึษาผถูกูกลาวหาหรอืถกูสอบสวน
เทานัน้แตทัง้นีจ้ะตองคำนงึถงึผลกระทบตอความปลอดภยัของพยาน หรอืบคุคลท่ีปรากฎในเอกสาร
หรอืสำนวนการสอบสวนดวย

ขอ 20 นักศกึษาท่ีถกูลงโทษทางวนัิย ใหมสีทิธอิทุธรณตออธกิารบดภีายใน 30 วันนับแต
วันท่ีทราบคำส่ังลงโทษ

การอทุธรณ คำสัง่ลงโทษใหกระทำเพือ่ตนเองและดวยตนเองเทานัน้ โดยทำเปนหนังสอื
ยืน่ผานงานวินัยนักศกึษา กองกิจการนกัศกึษา

ขอ 21 เมือ่อธกิารบดีไดรบัเร่ืองอุทธรณ ใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการกล่ันกรองอุทธรณซึง่
ทีป่ระชมุคณบดแีตงตัง้ขึน้ เพือ่พจิารณากลัน่กรองประเดน็ท่ีอทุธรณและเสนอความเหน็ตออธกิารบดี
ภายใน 60 วัน และในกรณทีีจ่ำเปนอาจขออนุมตัติออธกิารบดขียายเวลาไดอกีไมเกนิ 60 วัน

คณะกรรมการกล่ันกรองอุทธรณประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจำนวน
3-5 คน โดยมวีาระ 1 ป

ขอ 22 ในการพิจารณาอุทธรณ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี
มอีำนาจพจิารณาสัง่ยกอทุธรณ เพิม่โทษ ลดโทษ หรอืยกโทษ ตามควรแกกรณ ีผลการพจิารณา
ของอธิการบดีใหเปนท่ีสิน้สุด
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เมื่ออธิการบดีสั่งยกอุทธรณ ใหกองกิจการนักศึกษาแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือให
ผอูทุธรณ ทราบภายใน 15 วัน

กรณทีีอ่ธกิารบดีสัง่เพิม่โทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ใหกองกจิการนักศกึษาจัดทำเปนคำสัง่
มหาวทิยาลยั แลวแจงใหผอูทุธรณ และสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการทราบ

ขอ 23 เมือ่นกัศกึษาถกูลงโทษตามคำสัง่ ใหสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการบนัทึกการลงโทษ
ลงในสมดุของประวัตนัิกศกึษาทุกคร้ังไป และเมือ่ถูกลงโทษตามท่ีกำหนดไวในขอ 8.4-8.6 ใหสำนกั
บรหิารและพฒันาวชิาการทำหนงัสอืแจงการลงโทษใหนักศกึษาและผปูกครองนกัศกึษาผน้ัูนทราบดวย

ขอ 24 กรณนัีกศกึษากระทำผิดวินัยกอนวันท่ีขอบงัคับน้ีใชบงัคับ และการดำเนนิการทางวินัย
ยงัไมเสรจ็สิน้ ใหใชขอบงัคบัน้ีในการพจิารณาดำเนนิการเฉพาะสวนท่ีเปนคุณแกนักศกึษายิง่กวา

ขอ 25 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอำนาจออกประกาศ คำส่ัง หรือ
ขอปฏบิตัเิกีย่วกับการดำเนนิการทางวนัิยซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัขอบงัคบัน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เมษายน  พ.ศ.  2551

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
          (เภา   สารสนิ)

                                                             นายกสภามหาวทิยาลขัอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1597/2551)
เรือ่ง เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินกัศกึษา

เพือ่ใหการดำเนนิการดานวนัิยนักศกึษา เปนไปตามขอ 9 แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 และเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาวการณปจจุบนั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศกึษา
คร้ังที ่4/2551 เมือ่วันท่ี 14 สงิหาคม 2551 มหาวทิยาลยัขอนแกนจึงกำหนดเกณฑการตัดคะแนน
ความประพฤตนัิกศกึษา ดงัน้ี

1. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 1597/2551) เร่ืองเกณฑ
การตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษา”

2. ประกาศนีใ้หมผีลบงัคับใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
3. ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 308/2551) ลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ

2551 เรือ่งเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตินักศกึษา โดยใหใชประกาศนีแ้ทน
4. เกณฑการตดัคะแนนความประพฤตินักศกึษา ตามลกัษณะความผิดในกรณตีาง ๆ ดงัน้ี

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

ลกัษณะความผิด เกณฑตัดคะแนน

1. เกีย่วกบัการฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
และคำส่ังของมหาวิทยาลัย
1.1 ฝาฝนไมปฏบิตัติามขอบงัคับ ระเบยีบ ประกาศ และคำสัง่

ของมหาวทิยาลยั โดยทัว่ไป ยกเวนประกาศเรือ่งหลกัเกณฑ
การจดักจิกรรมตอนรับนองใหม

1.2 ฝาฝนไมปฏบิตัติามประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑการจัด
กจิกรรมตอนรับนองใหม
1.2.1 บงัคับใหนองใหมเขารวมกิจกรรมโดยไมสมัครใจ
1.2.2 จัดกจิกรรมโดยไมไดรบัอนุญาต
1.2.3 จัดกจิกรรมในเขตทีพ่กัอาศยัของบุคลากรในมหา

วิทยาลยัหรือในบริเวณท่ีมลีกัษณะเปนปารกทึบ
หรอืกดีขวางการจราจรหรอืใชเสยีงโดยรบกวนผอูืน่

5-60 คะแนน

20-80 คะแนน
20-80 คะแนน
20-80 คะแนน



255

12.4 จัดกจิกรรมในสถานทีล่บัตาหรอืไมเหมาะสมโดยที่
นักศกึษา อาจารย ผปูกครองหรอืบคุคลอืน่ท่ี
มหาวทิยาลยัอนุญาตไมสามารถเขาสงัเกตการณได

12.5 นักศกึษาผดูำเนนิกิจกรรมไมไดรบัการแตงต้ังเปน
คณะทำงาน (STAFF) ในการดำเนนิกิจกรรม
ตอนรับนองใหม

1.2.6 ใชวาจาหรอืกระทำการกดดนับังคับขมข ูตะคอก
กาวราวทำรายรางกายหรอืจิตใจนองใหมหรอืบงัคับ
สงเสรมิใหกระทำในลกัษณะทีส่อไปในทาง
ลามกอนาจารหรือสือ่ความหมายของการลวงละเมิด
ทางเพศ และอนาจารทัง้ทางรางกายและวาจา หรอื
ลงโทษนองใหมไมวากรณใีด ๆ หรอืแตงกายไม
ถกูตองเหมาะสม

1.2.7 ในระหวางจดักจิกรรมมกีารเสพ และ/หรอืมไีวใน
ครอบครองซึง่ของมนึเมาทุกชนดิ รวมท้ังการเสพ
ของมึนเมามากอน หรอืระหวางหรอืหลงัการ
ทำกจิกรรม

1.2.8 พกพาอาวธุหรอืวตัถอุนัตรายหรอืสิง่ผิดกฎหมาย
เขาไปในบริเวณการจัดกิจกรรม

1.2.9 เลนการพนันทุกชนิดในบริเวณการจัดกจิกรรมหรือ
บรเิวณใกลเคียง

1.2.10 กระทำการใด ๆ ทีเ่ปนอันตรายตอชวิีต รางกาย
จิตใจ และสขุภาพรวมทัง้ทรพัยสนิของนองใหม
หรอืขัดตอระเบียบขอบงัคับของมหาวทิยาลยั
ประกาศคณะ หรือกฎหมาย ระเบียบ วัฒนธรรม
และประเพณอีนัดีงาม รวมท้ังทีอ่าจกอใหเกดิผล
เสยีหายแกบคุคลท้ังภายในหรอืภายนอก
มหาวทิยาลยั

ลกัษณะความผิด เกณฑตัดคะแนน
10-80 คะแนน

20-80 คะแนน

10-80 คะแนน

20-80 คะแนน

50-100 คะแนน

40-60 คะแนน

50-100 คะแนน



256

ลกัษณะความผิด เกณฑตัดคะแนน

2. เกีย่วกบัความประพฤติดาน ศลีธรรม จริยธรรม หรือ
วฒันธรรมอันดีงามของสังคมไทย
2.1 ประพฤตตินไมเปนสภุาพชน พดูกาวราว พดูคำหยาบ

ดาวา หรอืกระทำการอนัเปนการรบกวนผอูืน่
2.2 แสดงกริยิาอาการท่ีไมเคารพอาจารยหรอืเจาหนาท่ี หรอืไม

เชือ่ฟงคำสัง่หรอืคำตกัเตอืนของอาจารยหรอืเจาหนาที่
ของมหาวทิยาลยัท่ีปฏบิตัหินาทีโ่ดยชอบ

2.3 ขัดขืน ไมใหความรวมมือ หรอืปกปดความจริงตอผมูอีำนาจ
ในการสอบหาขอเทจ็จริง หรอืการสอบสวนการกระทำผดิวินัย
นักศกึษา

2.4 แตงกายผดิระเบียบหรอืไมสภุาพเรยีบรอย
2.5 สบูบหุรี ่หรอืแสดงกิรยิาอนัไมสมควรในเวลาเขาชัน้เรียนหรือ

หองสอบ หรอืตดิตอกบัหนวยราชการหรือหนวยงานใน
มหาวทิยาลยั

2.6 ประพฤตใินสิง่ทีจ่ะนำมาซึง่ความเสือ่มเสยีแกตนเอง บดิา
มารดา ผปูกครอง หรือมหาวทิยาลยั

2.7 มไีวในครอบครองซ่ึงวัสด ุภาพ สิง่พมิพ สิง่วาด หรอืสิง่เขียน
ทีล่ามกอนาจาร

2.8 ประพฤตตินหรือกระทำการใด ๆ  ใหเปนท่ีเสือ่มเสยีวัฒนธรรม
ในทางเพศ หรอืทางชสูาว

2.9 เลนการพนนั มสีวนรวมหรอืสนับสนนุการพนนั
3. เกี่ยวกับการใชรถทั้งในและนอกบริเวณมหาวิทยาลัย

3.1 ความผิดท่ีไมกอใหเกดิอนัตรายตอชวิีต รางกายหรอืทรพัยสนิ
ของผอูืน่ เชน จอดรถในท่ีหามจอด ขับรถสงเสยีงดงัรบกวน
เปนตน

3.2 ความผิดท่ีอาจกอใหเกดิอันตรายตอชวิีต รางกายหรอืทรพัยสนิ
ของผอูืน่ เชน ขับรถเร็วเกินควร ขับรถสวนทางในเสนทาง
เดินรถทางเดียว เปนตน

3.3 ความผิดท่ีกอใหเกดิอนัตรายตอชวิีต รางกาย หรือทรัพยสนิ
ของผอูืน่ในกรณีขับรถโดยประมาท

5-30 คะแนน

5-30 คะแนน

5-30 คะแนน

5-20 คะแนน
5-20 คะแนน

5-40 คะแนน

5-20 คะแนน

10-60 คะแนน

40-60 คะแนน

5-10 คะแนน

10-30 คะแนน

20-60 คะแนน
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ลกัษณะความผิด เกณฑตัดคะแนน

3.4 ความผิดทีก่อใหเกดิอนัตรายตอชวิีต รางกาย หรอืทรพัยสนิของ
ผอูืน่ในกรณขัีบรถเมือ่มกีารดืม่สรุาเกนิกวาทีก่ฎหมายกำหนด

4. เกีย่วกบัสุรา ยาเสพติด และของมึนเมา
4.1 มสีรุาหรอืของมนึเมาไวในครอบครอง
4.2 เสพสรุาหรอืของมึนเมา
4.3 เสพสรุาหรอืของมึนเมาและเมาอาละวาด
4.4 เสพหรอืมไีวในครอบครองซึง่สิง่เสพตดิตองหามตามกฎหมาย
4.5 เปนผจูำหนายสิง่เสพตดิตองหามตามกฎหมาย กรณคีวามผิด

ตามขอ 4 การพจิารณาตดัคะแนนหามลดหยอนโทษ
ในทุกกรณี

5. เกีย่วกบัอาวุธ วตัถุระเบิด หรือส่ิงผดิกฎหมาย
5.1 พกพาหรอืมไีวในครอบครองซ่ึงอาวุธหรอืวัตถรุะเบดิ
5.2 พกพา ครอบครอง หรอืจำหนายสิง่ผดิกฎหมายอืน่ ๆ

6. เกีย่วกบัการกอการทะเลาะวิวาท และการทำรายรางกายผอ่ืูน
6.1 กอการหรอืมสีวนรวมในการทะเลาะววิาทโดยไมใชอาวธุ
6.2 กอการหรือมสีวนรวมในการทะเลาะวิวาทโดยใชอาวธุ
6.3 ทำรายรางกายบคุคลท่ัวไปหรอืนกัศกึษาดวยกนั

6.3.1 ไมบาดเจ็บ
6.3.2 บาดเจ็บ
6.3.3 บาดเจบ็สาหสั

6.4 ทำรายรางกายอาจารยหรอืเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยหรือ
บคุคลท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมายใหปฏบิตัหินาทีท่ีป่ฏบิตัิ
หนาทีโ่ดยชอบ

7. เกี่ยวกับทรัพย
7.1 ทำลายทรพัยสนิของมหาวทิยาลยั หรอืของผอูืน่
7.2 กระทำความผิดเก่ียวกบัทรัพยตามลกัษณะ 12 แหงประมวล

กฎหมายอาญา เชน ลกัทรพัย ยกัยอก ฉอโกง เปนตน
8. เกี่ยวกับความซื่อสัตย สุจริต

8.1 กลาวเท็จ หรอืแสดงขอความอันเปนเท็จ หรอืปกปดความจริง
อนัควรบอกตออาจารยหรอืเจาหนาทีข่องมหาวิทยาลยั
ท่ีปฏบิตัหินาทีโ่ดยชอบ

20-80 คะแนน

10-30 คะแนน
20-60 คะแนน
41-80 คะแนน
41-80 คะแนน
80-100 คะแนน

40-100 คะแนน
10-100 คะแนน

10-40 คะแนน
40-80 คะแนน

10-30 คะแนน
20-60 คะแนน
80-100 คะแนน
60-100 คะแนน

10-60 คะแนน
40-80 คะแนน

5-20 คะแนน



258

ลกัษณะความผิด เกณฑตัดคะแนน

8.2 ปลอมลายมือชือ่อาจารยหรอืเจาหนาทีข่องมหาวิทยาลยัหรอื
บคุคลอ่ืนอันอาจกอใหเกดิความเส่ือมเสยีแกมหาวทิยาลยั
หรอืผอูืน่

8.3 การใชเอกสารหรอืหลกัฐานปลอม
8.4 การปลอมเอกสารทัว่ไป
8.5 การปลอมเอกสารเกีย่วกับผลการศกึษา
8.6 การปลอมเอกสารเกีย่วกับการเงนิ
8.7 การทจุริตในการสอบหรอืพยายามกระทำการทจุริตในการสอบ
8.8 การทุจริตอ่ืนๆ อนักอใหเกดิความเส่ือมเสียแกมหาวิทยาลัย

หรอืผอูืน่
9. เกีย่วกบัความสงบเรียบรอย ชือ่เสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

9.1 เปนตัวการกอหรอืยยุงหรอืสนับสนุน หรอืมีสวนรวมใหเกดิ
การแตกความสามัคคีในระหวางนกัศกึษาเปนสวนรวม

9.2 เปนตัวการกอหรอืยยุงหรอืสนับสนุน หรอืมีสวนรวมใหเกดิ
เหตวุนุวาย รายแรงขึน้ภายในมหาวทิยาลยัหรอืภายนอก
มหาวทิยาลยั

10 เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน
10.1 จัดทำ เผยแพร หรอืมไีวในครอบครองซึง่เอกสาร สิง่พมิพ

สิง่วาด สิง่เขยีน หรอืกลาวถอยคำอนัเปนเท็จ หรอืกระทำ
การอืน่ใดอนัอาจกอใหเกดิความเสยีหายแกมหาวทิยาลยั
หรอืผอูืน่

10.2กระทำการใด ๆ  อนัเปนการละเมิดสทิธเิสรภีาพของ
บคุคลอ่ืน

10-40 คะแนน

10-40 คะแนน
10-40 คะแนน
40-80 คะแนน
40-80 คะแนน
40-60 คะแนน
20-80 คะแนน

40-80 คะแนน

80-100 คะแนน

20-60 คะแนน

20-80 คะแนน

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  กนัยายน  พ.ศ. 2551

                  (ลงชือ่)  ลขิิต  อมาตยคง
                                                      (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                        รองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศกึษา
                                               ปฏบัิตริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนที ่ 871/2552
เร่ือง มาตรการดำเนินการสนบัสนนุโครงการรณรงคและสรางวนิยั

ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดใหมีโครงการรณรงคและสรางวินัยในการเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนั้น เพื่อใหการดำเนินการตามโครงการดังกลาวมีประสิทธิภาพ และ
เพือ่เปนแนวทางในการดำเนินการสรางวินัยนักศกึษาในการเคารพและปฏิบตัติามกฎหมายจราจร

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณะกรรมการพฒันานกัศกึษา
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลยัขอนแกนจึงออกประกาศ
มาตรการดำเนนิการสนบัสนนุโครงการรณรงคและสรางวนัิยในการเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย
จราจรดังน้ี

1. นักศกึษาตองมวิีนัย ตองเคารพ และปฏบิตัติามกฎหมายจราจรโดยเครงครัด หากฝาฝน
จะไดรับโทษเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา และตามประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง เกณฑการตดัคะแนนความประพฤตินักศกึษาดังน้ี

1.1 ความผดิเกีย่วกับการใชรถในมหาวทิยาลยั
1.1.1 ความผิดท่ีไมกอใหเกดิอนัตรายตอชวิีต รางกาย หรอืทรัพยสนิของผอูืน่

ใหไดรบัโทษตัดคะแนนความประพฤติ 5-10 คะแนน
1.1.2 ความผิดท่ีอาจกอใหเกดิอันตรายตอชวิีต รางกาย หรอืทรัพยสนิของ

ผอูืน่ใหไดรบัโทษตัดคะแนนความประพฤติ 10-30 คะแนน
1.1.3 ความผิดท่ีกอใหเกดิอนัตรายตอชวิีต รางกาย หรอืทรพัยสนิของผอูืน่

ในกรณขัีบรถโดยประมาทใหไดรบัโทษตัดคะแนนความประพฤติ
20-60 คะแนน

1.1.4 ความผิดท่ีกอใหเกดิอนัตรายตอชวิีต รางกาย หรอืทรพัยสนิของผอูืน่
ในกรณขัีบรถเม่ือมกีารดืม่สรุาเกนิกวาทีก่ฎหมายกำหนดใหไดรบัโทษ
ตดัคะแนนความประพฤต ิ20-80 คะแนน

1.2 ความผดิเกีย่วกบัการใชรถนอกมหาวทิยาลยั
นักศึกษาที่ใชรถนอกมหาวิทยาลัยและไดกระทำผิดโดยฝาฝนกฎหมายจราจร

นอกจากจะถกูเจาหนาทีต่ำรวจตรวจจบั สัง่ปรบั หรอืถกูดำเนนิคดีตามกรณคีวามผิดแลว ยงัตอง
ใหไดรบัโทษตัดคะแนนความประพฤติในฐานความผิดตามขอ 1.1.1-1.1.4 ดวย

*******************
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2. ใหงานรกัษาความปลอดภัยเปนผกูวดขันและตรวจสอบการใชรถใชถนนของนักศกึษา
ภายในมหาวิทยาลัยและแจงรายช่ือนักศึกษาท่ีกระทำผิดหรือฝาฝนกฎหมายจราจรใหกองกิจการ
นักศกึษาเพือ่ดำเนนิการทางวินัยนักศกึษาตอไป

3. ใหคณะกรรมการสอบสวนวนัิยนักศกึษาสวนกลางพจิารณาดำเนนิการทางวนัิยนักศกึษา
โดยตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาที่กระทำผิดตามฐานกรณีความผิด ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
เรือ่งเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษา

4. ใหทกุคณะชีแ้จงทำความเขาใจกบันักศกึษาเร่ืองการรณรงคและสรางวนัิยในการเคารพ
และปฏบิตัติามกฎหมายจราจร

ทัง้นี ้ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป และใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่650/
2546) ลงวันท่ี 29 สงิหาคม 2546

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

                                                     (ลงชือ่)  ลขิิต   อมาตยคง
                                                    (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                       รองอธกิารบดีฝายพฒันานักศกึษา
                                                ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยเครือ่งแบบและเคร่ืองแตงกายนกัศกึษา พ.ศ. 2547

โดยทีเ่หน็เปนการสมควรปรบัปรุงขอบงัคบัมหาวทิยาลยัวาดวยเคร่ืองแบบและเครือ่งแตงกาย
นักศึกษา ใหเหมาะสมและมีความชัดเจนย่ิงข้ึน เพื่อรักษาไวซึ่งชื่อเสียง ศักด์ิศรี และเกียรติคุณ
ของมหาวทิยาลยัและเพือ่สงเสรมิการมรีะเบยีบวินัยดานการแตงกายของนกัศกึษา

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลัย โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคร้ังที ่1/2547 วันท่ี 28
มกราคม 2547 จึงตราขอบงัคบัไวตอไปนี้

ขอ 1 ขอบงัคับน้ี เรียกวา “ขอบงัคับมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองแตงกายนักศกึษา พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ขอบงัคบัน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิขอบังคับมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเคร่ืองแบบและเครือ่งแตงกาย

นักศกึษา พ.ศ. 2543 และบรรดาขอบงัคับ ระเบยีบ คำสัง่ หรอืประกาศอืน่ใดที่
ขัดหรอืแยงกบัขอบงัคับใหใชขอบงัคับน้ีแทน

ขอ 4 ในขอบงัคับน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะวชิาตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 5 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายนักศกึษาระดับปริญญาตรีและต่ำกวาปรญิญาตรี
เพือ่แตงในโอกาสตาง ๆ มดีงัตอไปน้ี
5.1 เคร่ืองแตงกายมาตรฐาน เพือ่แตงในพิธขีองมหาวิทยาลัย หรอื

เขาชัน้เรียนหรือตดิตอราชการ
5.1.1 นักศกึษาชาย

5.1.1.1 เสือ้
เสือ้เชิต้แขนยาวหรอืแขนสัน้ ทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย
ปกเสือ้แบบปลายแหลม มกีระเปาตดิทางอกดานซาย

5.1.1.2 กางเกง
กางเกงขายาวแบบสุภาพ ทำดวยผาสกีรมทา ไมมลีวดลาย

*******************
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5.1.1.3 เข็มขัด
สายเขม็ขัดทำดวยหนังสดีำ หวัเข็มขัดทำดวยโลหะสเีงนิ
เปนรูปสีเ่หลีย่มตรงกลางมีรปูตรามหาวิทยาลยั สายเข็มขัด
และหวัเข็มขัดมขีนาดท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

5.1.1.4 เนคไท
ทำดวยผากรมทาไมมลีวดลาย ปลายตดัเปนรูปชายธงมตีรา
มหาวิทยาลยัสดีนิแดงอยตูรงกลางมีขนาดตามท่ี
มหาวทิยาลยักำหนด

5.1.1.5 ถงุเทา
ถงุเทาสัน้ สดีำ

5.1.1.6 รองเทา
รองเทาหมุสน สดีำ

5.1.2 นักศกึษาหญิง
5.1.2.1 เสือ้

เสือ้เชิต้แขนส้ันทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย ปกเสือ้แบบ
ปลายแหลมตดิกระดุมทำดวยโลหะสเีงนิ ดนุเปนรูปตรา
มหาวทิยาลยั 5 เม็ด หนาอกเสือ้ดานขวาติดเข็มตรา
มหาวทิยาลยั ทำดวยโลหะสเีงนิ กระดมุและเขม็มขีนาด
ตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

5.1.2.2 กระโปรง
ทำดวยผาสกีรมทาไมมลีวดลาย ความยาวคลุมหวัเขาไมเกนิ
20 ซม. หรอืเหนอืหวัเขาไมเกนิ 5 ซม.

5.1.2.3 เข็มขัด
เข็มขัดทำดวยหนังสดีำ หวัเข็มขัดทำดวยโลหะสเีงนิเปนรูป
สีเ่หลีย่มตรงกลางมรีปูตรามหาวทิยาลยั สายเขม็ขัดและ
หวัเข็มขัดมีขนาดตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด

5.1.2.4 รองเทา
รองเทาหมุสน สดีำ

5.2 เคร่ืองแตงกายชดุสภุาพ เพือ่ใชในโอกาสเขาชัน้เรียนหรอืตดิตอราชการ
5.2.1 นกัศกึษาชาย

5.2.1.1 เสือ้
เสือ้เชิต้แขนยาวหรอืแขนสัน้ ทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย
ปกเสือ้แบบปลายแหลม มกีระเปาตดิทางอกดานซาย
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5.2.1.2 กางเกง
กางเกงขายาวแบบสุภาพไมมลีวดลาย สกีรมทา หรอืสดีำ

5.2.1.3 เข็มขัด
เข็มขัดแบบสภุาพ ทีห่วัเข็มขัดมีรปูตรามหาวทิยาลยั

5.2.1.4 ถงุเทา
ถงุเทาสดีำ, สน้ีำเงนิ, สน้ีำตาล, สเีทา, หรอืสขีาว

5.2.1.5 รองเทา
รองเทาหมุสนแบบสภุาพ สดีำ, สน้ีำตาล, สเีทา, สน้ีำเงนิ
หรือสขีาว

5.2.2 นักศกึษาหญิง
5.2.2.1 เสือ้

เสือ้เชิต้แขนส้ันทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย ปกเสือ้แบบ
ปลายแหลม ตดิกระดมุทำดวยโลหะสเีงนิ ดนุเปนรูปตรา
มหาวทิยาลยั 5 เมด็ หนาอกเสือ้ดานขวาติดเข็มตรา
มหาวทิยาลยัฯ ทำดวยโลหะสเีงนิ กระดมุและเขม็มขีนาด
ตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

5.2.2.2 กระโปรง
กระโปรงทำดวยผาสกีรมทาหรอืสดีำ ไมมลีวดลายความยาว
คลมุหวัเขา ไมเกนิ 20 ซม.

5.2.2.3 เข็มขัด
สายเขม็ขัดทำดวยหนังสดีำ หวัเข็มขัดทำดวยโลหะสเีงนิ
เปนรูปสีเ่หลีย่มตรงกลางมีรปูตรามหาวิทยาลยั สายเข็มขัด
และหวัเข็มขัดมีขนาดตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

5.2.2.4 รองเทา
รองเทาหมุสนหรือรดัสนแบบสุภาพสดีำ, สน้ีำตาล,
สน้ีำเงนิ, สเีทา, หรอืสขีาว

5.3 เคร่ืองแตงกายในงานพระราชพธิี
5.3.1 นักศกึษาชาย

ใชเครือ่งแตงกายเหมอืนขอ 5.1.1 หรอืใหใชเครือ่งแตงกายดงัตอไปนี้
5.3.1.1 เสือ้

เสือ้แบบราชปะแตนสขีาว มกีระดมุทำดวยโลหะสเีงนิดุน
เปนรูปตรามหาวิทยาลยั กระดุมมีขนาดตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด
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5.3.1.2 แผงคอ
แผงคอทำดวยสักหลาดสดีนิแดง รปูสีเ่หลีย่มผืนผา
ปลายตัดเปนรูปชายธง มแีถบสทีองกวาง 1 ซม. พาด
กึง่กลางตามความยาวของแผงคอมีตรามหาวทิยาลยัทำดวย
โหละสเีงินติดท่ีกึง่กลางของแผงคอแตละขางมีขนาดตามท่ี
มหาวทิยาลยักำหนด

5.3.1.3 กางเกง
กางเกงขายาวสขีาว

5.3.1.4 ถงุเทา
ถงุเทาสัน้ สดีำ

5.3.1.5 รองเทา
รองเทาหมุสน สดีำ

5.3.2 นักศกึษาหญิง
ใชเคร่ืองแตงกายเหมอืนในขอ 5.1.2 กลดักระดมุคอเสือ้ และใส
ถงุนองสเีน้ือ

ขอ 6 การแตงกายนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา
6.1 การแตงกายชุดสภุาพ เพือ่ใชในการเขาชัน้เรียนหรือติดตอราชการ

6.1.1 นักศกึษาชาย
แตงกายชดุสภุาพ สวมรองเทาหมุสน

6.1.2 นักศกึษาหญิง
แตงกายชุดสภุาพ รองเทาหมุสนหรือรดัสน

6.2 การแตงกายในพระราชพธิี
6.2.1 ผเูปนขาราชการ ทัง้ชายและหญงิใหใชเคร่ืองแบบปกตขิาว และผทูีเ่ปน

พนกังานของมหาวทิยาลยัใหแตงกายตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด
6.2.2 ผไูมเปนขาราชการหรอืพนกังานของมหาวทิยาลยั

6.2.2.1 นักศกึษาชาย ใหสวมชุดมาตรฐานสากล สกีรมทาเสือ้เช้ิต
แขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีน้ำเงนิตรามหาวทิยาลยัขอนแกน
รองเทาหนงั หมุสนสีดำ ถงุเทาสดีำไมมลีวดลาย

6.2.2.2 นักศกึษาหญงิ สวมกระโปรงยาวคลุมเขา สกีรมทาไมผาหลงั
หรอืขาง เสือ้เชิต้แขนยาวสขีาวติดกระดมุปดคอ รองเทาหนงั
หมุสนสีดำไมมลีวดลายและสวมถุงนองสีเน้ือ
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ขอ 7 สำหรบันักศกึษาชัน้ปที ่1 ในเวลาเขาชัน้เรียนหรือตดิตอราชการ จนถึงสิน้ภาค
การศกึษาปลาย ใหแตงกายตามขอ 5.1 และสำหรบันักศกึษาหญิง ใหใชถงุเทาและ
รองเทาหมุสนสีขาวไมมลีวดลาย

ขอ 8 ใหมหาวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีรบัผิดชอบดานนักศกึษา
เปนผกูำหนดรายละเอยีดตาง ๆ ตามขอบงัคับน้ี

ขอ 9 การแตงกายของนกัศกึษา ขณะฝกปฏบิตัติามสาขาวชิาของบางสาขาวชิา ใหแตละ
คณะกำหนดเปนการเฉพาะไดตามความเหมาะสม และอาจใหถอืเปนเคร่ืองแตงกาย
นักศกึษาทีส่ามารถเขาชัน้เรียนได ทัง้น้ีใหออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 10 กรณทีีม่เีหตผุลความจำเปนใหขออนุญาตจากอธิการบดีเปนรายกรณีไป
ขอ 11 นักศกึษาผใูดฝาฝนจะตองไดรบัโทษตามกำหนดไวในขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน

วาดวยวินัยนักศกึษา
ขอ 12 ในกรณทีีม่กีารดำเนนิการใด ๆ  ทีม่ไิดกำหนดไว หรอืกำหนดไวไมชดัเจนในขอบงัคับ

น้ีหรอืในกรณีทีม่คีวามจำเปนตองขอผอนผันการใชขอบังคบัน้ีเปนกรณีพเิศษ
ใหอธกิารบดีมอีำนาจตคีวามวินิจฉัยสัง่การ หรอืชีข้าด และถอืวาคำวนิิจฉัยสัง่การ
น้ันเปนท่ีสิน้สุด

ขอ 13 ใหอธิการบดีรกัษาการตามขอบงัคบัน้ี และใหมอีำนาจออกคำสัง่หรอืประกาศ
เกีย่วกับเคร่ืองแบบและเครือ่งแตงกายของนักศกึษา ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัขอบงัคับน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี 18 มนีาคม  พ.ศ. 2547

          (ลงช่ือ)  พลตำรวจเอก  เภา   สารสิน
                                                                              (เภา  สารสนิ)
                                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยหอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2547

ดวยเปนการเห็นสมควรใหมกีารปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หอพกั
นักศกึษา พ.ศ. 2544 เพือ่ใหการบรหิารงานหอพกันักศกึษาสอดคลองกบันโยบายมหาวทิยาลยั
โดยใหเอือ้ตอการศกึษา และการพฒันานกัศกึษาในดานตาง ๆ  ทัง้การใชชวิีตรวมกนัอยางมรีะเบยีบ
วินัย มคีวามเอ้ืออาทรสงเสริมการพฒันาบุคลิกภาพ การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังสงเสริม
สขุภาพรางกายและจติใจ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังท่ี
1/2547 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2547 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จึงตราระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยหอพกันักศกึษา พ.ศ. 2547
ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก

3.1 ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน  วาดวยหอพกันักศกึษา พ.ศ. 2544
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหอพักนักศกึษาคณะทันตแพทยศาสตร

พ.ศ. 2536
3.3 ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมและขอปฏบิตักิรณี

การขอเขาพกัอาศยัในหอพกันักศกึษาเปนการช่ัวคราว พ.ศ. 2522
ขอ 4 บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งและประกาศอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับหอพักท่ีมิได

กลาวไว หรอืขัดหรอืแยงกบัขอความในระเบยีบน้ี ใหใชระเบยีบน้ีแทน
ขอ 5 ในระเบียบน้ี

มหาวทิยาลยั หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
ระเบยีบ หมายถงึ ระเบยีบมหาวทิยาขอนแกน วาดวย

หอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2547
หอพกั หมายถงึ หอพกันักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

ซึง่ประกอบดวยหอพกัสวนกลางและ
หอพกัคณะ

นักศกึษา หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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หวัหนางานหอพกั หมายถงึ ขาราชการ พนกังาน หรอืบคุคลท่ี
มหาวทิยาลยัมอบหมายใหรบัผดิชอบ
ดแูลหอพกัสวนกลางท่ีอยใูนความรับ
ผิดชอบของกองกิจการนักศกึษา

หวัหนาสำนกังานหอพกัคณะ หมายถงึ ขาราชการ พนกังานหรือบคุคลท่ี
คณะมอบหมายใหรบัผิดชอบดูแล
หอพกัของคณะนัน้ ๆ

ผจัูดการหอพกั หมายถงึ ขาราชการ พนกังาน หรอืบคุคลท่ี
มหาวทิยาลยัมอบหมายใหรบัผดิชอบ
ดแูลหอพกัสวนกลางทีม่ไิดอยใูนความ
รบัผดิชอบของกองกจิการนกัศกึษา

ผพูกัอาศยั หมายถงึ นักศกึษาหรอืบคุคลอ่ืนท่ีไดรบัอนุญาต
จากมหาวทิยาลยัหรอืคณะทีม่หีอพกั
ใหเขาพกัอาศยัในหอพกั

ขอ 6 มหาวทิยาลยัจัดใหมหีอพกันักศกึษา โดยมวัีตถปุระสงคดงัตอไปนี้
6.1 เพือ่ใหบริการดานทีพ่กัอาศยัท่ีมคีวามสะดวกสบายและปลอดภยัแกนักศกึษา
6.2 เพือ่เปนสถานท่ีใหนักศกึษา ไดมโีอกาสเรยีนรกูารใชชวิีตและความเปนอยู

รวมกับผอูืน่อยางมรีะเบยีบวินัย มคีวามเอ้ืออาทร มคีวามรับผิดชอบรวมท้ัง
ใหมโีอกาสแลกเปล่ียนประสบการณซึง่กนัและกนั

6.3 เพือ่สงเสริมสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอการศกึษาและการรวมกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรของนักศกึษา

ขอ 7 การดำเนนิงานกิจการหอพกัในสวนท่ีเกีย่วกับการบรหิารจัดการและการบรกิารใหอยู
ในความรับผิดชอบของกองกิจการนักศกึษา หรอืคณะทีม่หีอพกัหรอืหนวยงานอ่ืนท่ีไดรบัมอบหมาย
จากมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 8  การดำเนนิงานกิจการหอพกัในสวนท่ีเกีย่วกับการดูแลความประพฤติ การรกัษาระเบยีบ
วินัยการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและการใหคำปรึกษาใหอยูในความรับผิดชอบของงานหอพัก
นักศกึษากองกิจการนักศกึษาหรือฝายทีร่บัผิดชอบดานนักศกึษาของคณะท่ีมหีอพกัหรอืฝายทีร่บัผิดชอบ
ดานนักศกึษาของมหาวทิยาลยั

ขอ 9 ผมูสีทิธเิขาพกัอาศยัในหอพกั ไดแก นักศกึษาหรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรบัอนุญาตจาก
มหาวทิยาลยัหรอืคณะทีม่หีอพกั

ขอ 10 บคุคลตอไปน้ีจะไมไดรบัอนุญาตใหเขาพกัอาศยัในหอพกั
10.1 ผเูปนโรคติดตอในระยะอนัตรายตามท่ีแพทยวินิจฉัย
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10.2 นักศกึษาทีอ่ยรูะหวางถกูสัง่พกัการศกึษาหรอืไดรบัอนญุาตใหลาพกัการศกึษา
หรอืถกูตดัคะแนนความประพฤต ิเน่ืองจากการกระทำผดิกฎของหอพกัหรอื
กระทำผดิวินัยนักศกึษาเกนิกวา 40 คะแนน หรอืเคยถูกลงโทษใหออกจาก
หอพกั

ขอ 11 ใหกองกิจการนักศึกษาหรือคณะที่มีหอพักเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามที่
มหาวทิยาลยักำหนด ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้เปนอาจารยทีป่รึกษาหอพกั กรรมการหอพกันักศกึษา
ไดตามความจำเปน

ทัง้นี ้ใหมหาวทิยาลยักำหนดคณุสมบตั ิตลอดจนบทบาทหนาที ่จำนวนของอาจารยทีป่รกึษา
และกรรมการหอพกันักศกึษา รวมท้ังกำหนดแนวปฏบิตัวิิธกีารไดมา ระยะเวลาการอยใูนตำแหนง
การพนจากตำแหนงและ/หรือคาตอบแทนตามความเหมาะสม โดยใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 12 ใหหวัหนางานหอพกันักศกึษา หวัหนาสำนกังานหอพกัคณะและผจัูดการหอพกัมี
อำนาจหนาทีท่ีเ่กีย่วกับการดูแลผพูกัอาศยัมีดงัน้ี

12.1 ออกประกาศเกีย่วกับการปฏิบตังิานหอพกัหรอืการจดักจิกรรมของผพูกัอาศยั
ในหอพกัทีไ่มขัดตอบทบัญญัตใิดของมหาวทิยาลยั

12.2 กำกบัดูแลใหเกดิความเรียบรอยในหอพกั ทัง้ท่ีเกีย่วกับผพูกัอาศยัในหอพกั
และเจาหนาทีท่ีอ่ยใูนการกำกบัดแูล

12.3 เรียกประชมุผพูกัอาศยัในหอพกัเมือ่มีเหตอุนัสมควรทีเ่กีย่วกบักจิการหอพกั
รวมท้ังมอีำนาจเปดหองพกัของผพูกัอาศยัเม่ือมเีหตอุนัสมควร โดยเปนการ
กระทำเพือ่ปองกนัหรอืระงบัเหตจุากอนัตรายและการกระทำผดิกฎหมาย
ตาง ๆ  เชน ไฟฟาลดัวงจร เพลงิไหม การประทษุราย การมัว่สุมเลนการพนัน
และการเสพสิง่เสพตดิ เปนตน

12.4 ดำเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาทตาง ๆ ทีเ่กดิข้ึนภายในหอพกั
12.5 มอีำนาจอนญุาตใหนักศกึษายายหองพกัและจดักจิกรรมในหอพกัไดตามที่

เหน็สมควร
12.6 ใหความรวมมือในการปฏบิตัหินาทีข่องเจาหนาทีอ่ืน่ท่ีไดรบัมอบหมายจาก

มหาวทิยาลยั
12.7 หนาท่ีอืน่ ๆ ทีอ่ธกิารบดีมอบหมาย

ขอ 13 ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการกจิการหอพกั ประกอบดวย
13.1 ขาราชการหรอืพนกังานของมหาวทิยาลยั จำนวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
13.2 อาจารยทีป่รึกษาหอพกัสวนกลาง จำนวน 2 คน เปนกรรมการ
13.3 อาจารยทีป่รึกษาหรอืหวัหนาสำนกังานหอพกัคณะ เปนกรรมการจำนวน

คณะละ 1 คน
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13.4 ผจัูดการหอพกั เปนกรรมการ
13.5 ประธานกรรมการหอพกันักศกึษา เปนกรรมการ
13.6 บคุคลท่ีมหาวทิยาลยัเหน็สมควร จำนวนไมเกนิ 3 คน เปนกรรมการ
13.7 หวัหนางานหอพกันกัศกึษา กองกจิการนักศกึษา เปนกรรมการและเลขานกุาร

ขอ 14 ใหคณะกรรมการกจิการหอพกัมหีนาทีด่งัน้ี
14.1 เสนอแนะมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการกำหนดนโยบายและการดำเนนิกจิการหอพกั
14.2 พจิารณาแผนการจดักจิกรรมของหอพกัตาง ๆ
14.3 พจิารณาเสนอมหาวทิยาลยัหรอืคณะในการออกกฎของหอพกัทีไ่มขัดหรอืแยง

กบัระเบยีบน้ี
14.4 ประเมนิผลการดำเนนิงานของอาจารยทีป่รกึษาหอพกัและกรรมการหอพกั

นักศกึษา
14.5 หนาท่ีอืน่ ทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 15 คณะกรรมการกจิการหอพกัมีวาวะการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป ในกรณตีำแหนง
คณะกรรมการกจิการหอพกัวางลงกอนครบวาระเกนิ 60 วัน ใหมหาวทิยาลยัแตงต้ังผอูืน่แทนและ
ใหอยใูนตำแหนงเทาวาระของผทูีต่นแทน หากไมถงึ 60 วัน ใหวางตำแหนงน้ันไว

ขอ 16 คณะกรรมการกิจการหอพกัพนจากตำแหนงเม่ือ
16.1 ออกตามวาระ
16.2 ตาย
16.3 ลาออก
16.4 เมือ่พนจากตำแหนงทีเ่กีย่วของกบัหอพกั
16.5 มหาวทิยาลยัมีคำสัง่ใหพนจากตำแหนง

ขอ 17 ใหมหาวิทยาลัยออกกฎของหอพักและบทลงโทษ ตลอดจนกระบวนการสอบสวนและ
พิจารณาโทษเพื่อดำเนินการกับผูพักอาศัยท่ีกระทำผิดกฎของหอพักหรือฝาฝนระเบียบน้ี โดยให
ออกเปนประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 18 ในกรณทีีม่กีารดำเนนิการใด ๆ  ทีม่ไิดกำหนดไวหรอืกำหนดไวไมชดัเจนในระเบยีบน้ี
หรอืในกรณทีีม่คีวามจำเปนตองขอผอนผันการใชระเบยีบน้ีเปนกรณีพเิศษ ใหอธกิารบดีมอีำนาจ
ตคีวามวินิจฉยัสัง่การหรอืชีข้าด และถอืวาคำวนิิจฉยัสัง่การนัน้เปนท่ีสิน้สดุ

ขอ 19 ใหอธกิารบดรีกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบน้ีและใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่
หลกัเกณฑหรอืแนวปฏิบตัติาง ๆ  ทีเ่กีย่วกับการดำเนินงานกิจการหอพกัซึง่ไมขัดหรือแยงกบัระเบียบน้ี
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บทเฉพาะการ
ขอ 20 ใหคณะกรรมการกจิการหอพกั อาจารยทีป่รึกษาหอพกั ประธานกรรมการนกัศกึษา

หอพัก รองประธานกรรมการนักศึกษาหอพัก หัวหนาหอพัก รองหัวหนาหอพัก ที่มหาวิทยาลัย
แตงต้ังตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบับท่ีใชอยเูดมิคงสภาพเปนคณะกรรมการกจิการหอพกั
อาจารยทีป่รกึษาหอพกั ประธานกรรมการนกัศกึษาหอพกั รองประธานกรรมการนกัศกึษาหอพกั
หวัหนาหอพกั รองหวัหนาหอพกั

ประกาศ   ณ  วันท่ี 18 มนีาคม  พ.ศ. 2547

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
                                                                         (เภา  สารสนิ)
                                                                 นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบบัท่ี 814/2551)
เรือ่ง กฎของหอพักนกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

เพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยัในหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน และ
เพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิของนักศกึษาทีพ่กัในหอพกั ตลอดจนเปนการเสรมิสราง
ใหนักศึกษาผูพักอาศัยมีสวนรวมในการดูแลรักษาอาคารหอพัก วัสดุและอุปกรณ ภายในหอพัก
นักศกึษา และใหเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยหอพกันักศกึษา พ.ศ. 2547

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกิจการหอพกั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2550
เมือ่วันท่ี 26 ธนัวาคม 2550 จึงออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง กฎของหอพกันักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่ใหผพูกัอาศยัในหอพกัยดึถอืปฏบิตั ิดงัตอไปนี้

1. ตองรกัษาวินัยนักศกึษาอยางเครงครัด
2. ตองพกัในหองพกัทีม่ชีือ่ในทะเบียนหอพกัเทาน้ัน และหามนำบุคคลภายนอกท่ีไมได

รบัอนญุาตขึน้หอพกัหรอืเขาพกัในหองพกัของตน
3. หามถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวัสด/ุครุภณัฑ ประจำหองพกั หรอืทาสทีบั

หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ
4. นักศกึษาหญงิตองเขาหอพกัตามเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
5. หามนำอปุกรณไฟฟาบางชนดิมาใชในหองพกั เชน ตอูบไฟฟา เตาไฟฟา เครือ่งซกัผา

ตเูยน็ โทรทศัน เครือ่งปรบัอากาส ฯลฯ ยกเวนหอพกัทีม่หาวทิยาลยัอนญุาต
6. หามเลีย้งสตัวในหอพกั
7. ตองปฏบิตัติามระเบยีบการใชหองคอมพวิเตอรของหอพกั
8. ตองจอดรถใหเปนระเบียบหรอืหามจอดรถในท่ีหามจอด
9. หามสบูบหุรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
10. หามนำรองเทา ตะกราผา หรือสิง่กดีขวางอ่ืนใด วางไวบริเวณหนาหองพกัหรอืระเบียง

ทางเดนิภายในหอพกั
11. ตองนำขยะมาท้ิงในท่ีที่จัดใหเทาน้ัน
12. ตองรกัษาความสะอาดหองพกัและอปุกรณเครือ่งใชในหองพกัและสิง่แวดลอมโดยรอบ

ใหสะอาดอยเูสมอ
13. ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมท่ีหอพกัจดัข้ึนทุกคร้ัง หรอืกจิกรรมอ่ืนท่ีงาน

หอพกันักศกึษาและมหาวทิยาลยัรองขอ

*******************
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14. หามปนหอพกั
15. หามสงเสยีงดังหรอืกระทำการใด ๆ  อนัเปนการสรางความเดอืนรอนรำคาญหรือรบกวน

ผอูืน่
16. หามกระทำการใด ๆ  ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนท่ีเสือ่มเสยีวัฒนธรรม
17. ตองเกบ็ทรัพยสนิของตนเองออกจากหองพกัเม่ือยายออกจากหอพกัหรอืเม่ือปด

ภาคการศกึษา
18. หามประกอบการหรอืใหการสนับสนนุกิจการเพือ่หารายไดในเชงิพาณชิยในหอพกั

เวนแตไดรบัอนญุาตจากงานหอพกันกัศกึษา
19. ตองใหความรวมมือและเชือ่ฟงคำตกัเตอืนของอาจารยทีป่รกึษาหอพกัหรอืเจาหนาที่

หอพกันกัศกึษาทีป่ฏบิตัหินาทีโ่ดยชอบ
20. หามกระทำการทีก่อใหเกดิความเสยีหายแกทรพัยสนิของหอพกัและของทางราชการ

หากกระทำใหเกดิความเสยีหายดงักลาว ตองชดใชคาเสยีหายตามทีม่หาวทิยาลยั
กำหนด

21. หามนำสรุา/ของมนึเมา/สิง่เสพตดิตองหามใด  ๆ  เขามาในบรเิวณหอพกัและตองไม
เสพสรุา/ของมนึเมา/สิง่เสพตดิตองหาม หรอืเมาสรุาอาละวาดภายในบรเิวณหอพกั

22. หามกอการทะเลาะววิาทหรอืยยุง สนับสนุนใหเกดิการทะเลาะววิาทในหอพกันักศกึษา
หรอืทำรายรางกายผอูืน่

23. หามเลนการพนนั
24. หามลกัทรัพย
25. หามนำอาวธุ วัตถรุะเบดิหรอืเชือ้เพลงิมาไวในบรเิวณหอพกั
26. ขอปฏบิตัอิืน่ ๆ ทีก่ำหนดโดยประกาศมหาวทิยาลยั

ทัง้น้ี ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบับที ่38/2548 เรือ่ง กฎของหอพกันัก
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ลงวนัท่ี  18  มกราคม  พ.ศ.  2548  และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

จึงประกาศเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551

                                                 (ลงชือ่)     ลขิิต  อมาตยคง
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                      รองอธิการบดีฝายพฒันานักศกึษา
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 39/2548)
เรือ่ง เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินกัศกึษาท่ีพกัในหอพกั

เพือ่ใหการดำเนนิการเกีย่วกับกฎของหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงกำหนดเกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินักศกึษาท่ีพกัในหอพกั ดงัน้ี

1. นักศกึษาทีพ่กัในหอพกัทกุคนมีคะแนนความประพฤตคินละ 100 คะแนน
2. ลกัษณะความผิดและเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตินักศกึษาทีพ่กัในหอพกั มดีงัน้ี

ลกัษณะความผิด เกณฑตัดคะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-40 คะแนน

2.1 นำบคุคลอืน่ท่ีไมไดรบัอนญุาตข้ึนหอพกั
หรอืเขาพกัในหองพกัของตน

2.2 ถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวัสด/ุครุภณัฑ
ประจำหอพกั หรอืทาสทีบัหมายเลยครภุณัฑ

2.3 ไมสงกญุหองพกัคืน ตามวัน/เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
2.4 เขาหอพกัหลงัเวลาทีก่ำหนดโดยไมไดรบัอนญุาต
2.5 นำอปุกรณไฟฟาบางชนิดมาใชในหอพกั เชน ตอูบไฟฟา

เตาขดลวด กาตมน้ำไฟฟา เคร่ืองซกัผา ตเูยน็ โทรทศัน
เครือ่งปรบัอากาศ

2.6 เลีย้งสตัวในหอพกั
2.7 ไมปฏบิตัติามระเบยีบการใชหองคอมพิวเตอรในหอพกั
2.8 จอดรถไมเปนระเบียบ หรือจอดรถในท่ีหามจอด
2.9 สบูบหุรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
2.10 ปนหอพกั
2.11 สงเสยีงดังรบกวนหรอืกระทำการใด ๆ  อนัเปนการกอกวน

ความสงบ
2.12 หามกระทำการใด ๆ ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนท่ี

เสือ่มเสยีวัฒนธรรม
2.13 ไมเกบ็ทรพัยสนิของตนออกจากหองพกั เมือ่ยายออกจาก

หอพกัหรอืเมือ่ปดภาคการศกึษา
2.14 ประกอบการ หรอืใหการสนบัสนนุกจิการเพือ่หารายได

ในเชิงพาณชิยในหอพกั

*******************
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ลกัษณะความผิด เกณฑตัดคะแนน
2.15 ยนิยอมใหบคุคลภายนอกท่ีไมไดรบัอนุญาตเขาพกัใน

หองพกัแทนตน หรอืยนิยอมใหบคุคลภายนอกทีไ่มไดรบั
อนุญาตเขาพกัรวมกับตน

2.16 กระทำการโดยประมาท เลนิเลอ เปนเหตใุหเกดิความ
เสยีหายในหอพกั

2.17 ทำลายทรพัยสนิหอพกั หรอืกอใหเกดิความเสยีหาย
ในหอพกั

2.18 เสพ หรอืมไีวในครอบครองซ่ึงสรุา สิง่เสพตดิตองหาม
และของมึนเมา

2.19 กอการทะเลาะวิวาท และทำรายรางกายผอูืน่
2.20 เลนการพนนั
2.21 ลกัทรัพย
2.22 เมาสรุาอาละวาด
2.23 นำอาวธุ วัตถรุะเบดิ หรอืเชือ้เพลงิอนัอาจกอใหเกดิ

อนัตรายหรอืเกดิอคัคีภยัมาไวในบรเิวณหอพัก
2.24 กรณคีวามผิดอืน่ๆ นอกเหนอืจากขอ 2.1-2.23 เกณฑการตดัคะแนนความประพฤติ

ใหอยใูนดลุยพนิิจของคณะกรรมการ

ตดัคะแนน 20-40 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-60 คะแนน
ตดัคะแนน 40-80 คะแนน
ตดัคะแนน 41-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-100 คะแนน

3. ในกรณีความผิดตามขอ 2.1-2.15 ใหอาจารยทีป่รึกษาหอพกั กรรมการหอพกันกัศกึษา
1 คน หวัหนาหนวยหอพกัท่ีปฏบิตัหินาทีร่บัผิดชอบหอพกัน้ัน ๆ รวมเปนกรรมการพิจารณาตดั
คะแนนความประพฤติ

4. ในกรณคีวามผิดตามขอบงัคับมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยวินัยนักศกึษา พ.ศ. 2543
ใหงานหอพกันักศกึษา เสนอตอคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศกึษาประจำหอพกัพจิารณาตดัคะแนน
ความประพฤติ

5. หากนกัศกึษาถกูตดัคะแนนความประพฤต ิเน่ืองจากฝาฝนกฎของหอพกั และหรอืกระทำ
ผิดวินัยนักศกึษา รวมกันเกนิกวา 40 คะแนน จะถกูตดัสทิธิก์ารอยหูอพกัทนัที โดยไมคืนเงนิคาบำรงุ
หอพกั และไมมสีทิธิส์มคัรเขาอยหูอพกัตลอดไป

6. ใหกรรมการในขอ 3 และ 4 พจิารณาการกระทำผดิและเสนอผลการตดัคะแนนความ
ประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ตอกองกจิการนกัศกึษา เพือ่เสนอตอมหาวทิยาลยัพจิารณาลงโทษ
ตอไป
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7. ใหยกเลกิประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบับที ่17/2538) เรือ่ง การหกัคะแนนความ
ประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ลงวนัท่ี 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2538 และใหใชประกาศฉบบัน้ีแทน

จึงประกาศมาเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่)    ลขิติ   อมาตยคง
                                                     (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                       รองอธกิารบดีฝายพฒันานักศกึษา
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศฝายกจิการนักศกึษา (ฉบบัท่ี 45/2540)
เร่ือง กำหนดเวลาการปด-เปด หอพักนกัศกึษาหญิง

ตามทีม่หาวทิยาลยัไดจัดสรางรัว้หอพกันกัศกึษาหญงิ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการดแูล
ชวิีตและทรัพยสนิใหกบันักศกึษาหญิงน้ัน ฝายกจิการนักศกึษา ไดนำเรือ่งเขาพจิารณาในทีป่ระชุม
คณะกรรมการกิจการนักศกึษา คร้ังท่ี 12/2540 เมือ่วันท่ี 26 ธันวาคม 2540 มมีติดงัน้ี

วันอาทติย - พฤหสับดี ปดประตรูัว้และประตอูาคารหอพกัเวลา 23.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วันศกุร - เสาร ปดประตรูัว้และประตอูาคารหอพกัเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วันกอนวันหยุดนักขัตฤกษ ปดประตรูัว้และประตอูาคารหอพกัเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

หากนักศึกษามีความจำเปนตองเขาหอพักหลังเวลาท่ีกำหนด จะตองไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอกัษร จากอาจารทีป่รึกษาประจำหอพัก หรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมาย ทัง้น้ี จะเร่ิมปฏิบตัิ
ตัง้แต วันท่ี 9 มกราคม 2541 เปนตนไป

จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ วันท่ี 29 ธนัวาคม  พ.ศ. 2540

(ลงชือ่)   อำนวย  คำต้ือ
                                                             (รองศาสตราจารยอำนวย  คำตือ้)
                                                              รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา

*******************
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 654/2551)
เรือ่ง ระเบียบปฏิบัติของหอพักสวสัดิการนักศกึษา

(หอพัก เคเคยู-วรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความรอบคอบรดักมุ เกดิประโยชนสงูสดุตอผพูกัอาศยั ผปูระกอบการ และมหาวทิยาลยั
และเพือ่ความเรียบรอยในการดำเนนิงานของสำนกังานหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการรวมลงทนุ
กอสรางสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 1/2551 เมื่อวันอังคารท่ี 12
กมุภาพนัธ 2551 จึงออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง ระเบียบปฏิบตัขิองหอพกัสวัสดิการ
นักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ) เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถือปฏิบตัดิงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่654/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถงึ หอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวสัดิการนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)
“ผพูกัอาศยั” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน และบคุคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 ระเบยีบปฏบิตัขิองหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา (เคเคยู-วรเรสซเิดนซ) กำหนดเปนขอ

ปฏบิติัดงัน้ี
4.1 ในการจองหองพกั ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิคามดัจำ 1,400 บาท หากยกเลกิ

การจอง สำนกังานจะไมคืนเงินคามดัจำทกุกรณ ีเมือ่ผพูกัอาศยัเขาพกัจรงิ
ตามท่ีจอง สำนักงานจะเก็บเงินคามัดจำไวเปนเงินคาประกนัตอไปและจะ
คืนใหเม่ือผพูกัอาศยัยายออกจากหอพกั

4.2 กรณทีีผ่พูกัอาศยัไดทำการจองหองพกัเรยีบรอยแลว หากตองการยกเลกิ
การจอง จะตองยกเลกิภายใน 15 วัน นับจากวนัจอง หากไมมายกเลกิภายใน
กำหนด สำนกังานจะถอืวาผพูกัอาศยัยืนยันการจองและเขาอยหูองพกัดังกลาว
และผพูกัอาศยัจะตองชำระคาหอพกัไมมขีอยกเวนทุกกรณี

*******************
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4.3 ผพูกัอาศยัจะตองทำสญัญาเชา 1 ป และจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกั
ใหครบตามสัญญาและในกรณีทีย่ายออกกอนหมดสัญญา สำนกังานจะไมคืน
เงนิคาธรรมเนยีมหอพกัทีไ่ดชำระแลวทุกกรณี

4.4 เมือ่ผพูกัอาศยัไดรบัมอบหองพกัแลว ผพูกัอาศยัจะตองตรวจเช็คหองพกั
พรอมท้ังอปุกรณเคร่ืองใชภายในหองพกัใหเรยีบรอยกอนเขาพกั หากมสีิง่ใด
ขาดหายหรอืชำรดุแตกหกั ใหทกัทวงกอนเขาพกั หากไมมกีารทกัทวงใด ๆ
สำนกังานจะถอืวาหองพกัอยใูนสภาพทีเ่รยีบรอย และวสัด ุอปุกรณรวมถงึ
ครุภณัฑมคีรบตามท่ีสำนกังานจัดให

4.5 ผพูกัอาศยัท่ีเชาหองพกั แตไมไดลงทะเบยีนเรียน จะตองตดิตอขอชำระคา
ธรรมเนยีมหอพกัท่ีสำนกังานภายใน 10 วัน นับจากวนัเปดภาคเรยีน
หากชำระชากวากำหนดผพูกัอาศยัตองชำระคาปรบั 50 บาท ตอภาคการศกึษา
หากไมไปติดตอชำระเงินคาธรรมเนียมหอพกั ผพูกัอาศยัจะมีหนีส้นิคางชำระ
และไมสามารถลงทะเบยีนในเทอมตอไปได หรอืไมสามารถขอแจงจบ
การศกึษาได ในกรณีผทูีจ่ะจบการศึกษา

4.6 ผพูกัอาศยัจะพกัไดไมเกนิหองละ 2 คน และตองพกัตามรายชือ่ทีแ่จง
กบัสำนกังานเทาน้ัน ไมอนญุาตใหผพูกัอาศยั เปล่ียนแปลง หรอืโยกยาย เวนแต
ไดรบัอนญุาตจากผจัูดการหอพกัเทานัน้

4.7 ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิ คาไฟฟา-คาน้ำประปาทีใ่ชจริงตามมเิตอรในราคา
ทีม่หาวทิยาลยักำหนดและจะตองชำระภายในวนัท่ี 10 ของทกุเดอืน หากเกนิ
วันท่ีกำหนดจะถกูปรบั วันละ 10 บาทและจะดำเนนิการตดัไฟฟา-น้ำประปา
ในวันท่ี 20 ของทุกเดือน

4.8 ในกรณทีีห่องพกัถกูตดัไฟฟา-น้ำประปาใหผพูกัอาศยัตดิตอชำระหนีค้า
ไฟฟา-น้ำประปา พรอมกบัจายคาดำเนนิการในการตอไฟฟา-น้ำประปา
เปนเงิน 100 บาท แลวสำนักงานจะดำเนินการตอไฟฟา-น้ำประปาใหภายใน
24 ชัว่โมง

4.9 หากผพูกัอาศยัคนใดทำผดิกฎหอพกั จนไดรบัดำเนนิการตามระเบยีบหอพกั
และถกูลงโทษถงึข้ันถกูสัง่พกัการเรยีน หรอืตองออกจากหอพกัอยางใด
อยางหนึง่ หรอืทัง้สองอยาง ผพูกัอาศยัจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกั
ใหครบตามสัญญา

4.10 ผพูกัอาศยัท่ีหมดสัญญาเชา และไดแจงความประสงคตอสญัญาเชา เพือ่ความ
สะดวกของผพูกัอาศยัสำนกังานจะเปลีย่นเงนิคาประกนัของปการศกึษาเดมิ
เปนคามดัจำในการจองหองพกั และเมือ่ผพูกัอาศยัเขาพกัตามทีจ่องจริง สำนกังาน
จะเปลีย่นคามดัจำดงักลาว เปนคาประกนัตอไป
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4.11 ผพูกัอาศยัท่ีหมดสญัญาเชา และไมตอสญัญา สามารถตดิตอขอคืนเงินคา
ประกนัไดภายใน 1 ปการศกึษาถดัไป หากพนกำหนด สำนกังานจะถอืวา
ผพูกัอาศยัสละสทิธิก์ารขอคืนเงนิคาประกนั และจะนำเงนิดังกลาวเปน
สวัสดกิารและจดักจิกรรมในหอพกัตอไป

4.12 ผพูกัอาศยัตองสงคืนกุญแจและคียการด เมือ่ยายออกจากหอพกั หากไมสงคืน
สำนกังานจะหกัเงนิคากญุแจและคยีการด จากคาประกนัเปนจำนวนเงิน 100
บาท ตอกญุแจ 1 ดอก และ 100 บาทตอคยีการด 1 ใบ

4.13 ผพูกัอาศยัตองเกบ็รักษาใบเสร็จหรือหลกัฐานการชำระคามดัจำ หรอืรับกญุแจ
เขาหอพกั หรอืใชเปนหลกัฐานในการขอคืนเงินคาประกนั และจะตองนำ
หลกัฐาน เชน บตัรนักศกึษา บตัรประชาชน บตัรตางดาวหรอืหนงัสอืเดนิทาง
มาแสดง เพือ่รบัเงนิประกนัของเสยีหายคนื

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวทิยาลยัท่ีเกีย่วของตอไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี  18 เมษายน  พ.ศ. 2551

(ลงชือ่)  อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                              (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                       รองอธิการบดีฝายบริหาร
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 655/2551)
เรือ่ง กฎของหอพักสวสัดิการนักศกึษา

(หอพัก เคเคยู-วรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยั ในหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา มหาวทิยาลยั
ขอนแกนและเพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิ ตลอดจนเปนการเสรมิสรางใหนักศกึษา
ผพูกัอาศยั มสีวนรวมในการดแูลรกัษาอาคารหอพกั วัสดแุละอปุกรณ ภายในหอพกันกัศกึษา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการรวมลงทนุ
กอสรางสวัสดกิารหอพกันักศกึษา มหาวิทยาลยัขอนแกน คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันอังคารท่ี 12 กมุภาพนัธ
2551 จึงออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง กฎของหอพกัสวสัดิการนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซิเดนซ)
เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถอืปฏบิตัดิงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่655/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถงึ หอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวัสดิการนกัศกึษา

(เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“ผพูกัอาศยั” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน และบคุคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 กฎของหอพกัสวัสดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ) กำหนดเปนขอปฏบิตั ิดงัน้ี

4.1 ผพูกัอาศยัตองปฏบิตัติามระเบยีบและกฎขอบงัคบัของหอพกัอยางเครงครัด
4.2 ผพูกัอาศยัตองปฏบิตัเิยีย่งสภุาพชน ทัง้ในดานการแตงกายและความประพฤติ
4.3 ผพูกัอาศยัตองไมกอใหเกดิความเดือนรอน รำคาญ หรอืเสยีหายแกผอูืน่ เชน

สงเสยีงดัง ดืม่สรุา หรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล สบูบหุรีห่รอืยาเสพตดิ ทะเลาะ
วิวาท ลกัขโมยทรพัยสนิ เลนการพนนั พฤตกิรรมชสูาว หรอืปนหอพกั

4.4 ผพูกัอาศยัตองไมนำสิง่ผิดกฎหมาย วัตถุระเบดิ ยาเสพตดิ หรอืของมึนเมา
มาไวในหองพกัหรอืหอพกั

4.5 ผพูกัอาศยัไมควรนำทรัพยสนิมีคามาเกบ็รกัษาไวในหอพกั สวนส่ิงของมีคา
ทีม่คีวามจำเปนตองใชในการศกึษา ผพูกัอาศยัตองดแูลรกัษาดวยตัวเอง
หากมกีารสญูหายเกดิข้ึนสำนักงานจะไมรบัผิดชอบใด ๆ  ทัง้สิน้ แตสำนกังาน
จะตรวจสอบและติดตามให

*******************
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4.6 เมือ่เกดิเหตกุารณไมสงบภายในหอพกัผพูกัอาศยัตองแจงสำนกังาน หากเหตุ
เกดิชวงสำนักงานปดทำการใหแจงกรรมการหอพัก อาจารยทีป่รึกษาหอพกั
หรอื รปภ.ทีด่แูลหอพกั เพือ่จะไดเขาระงบัเหตุเบ้ืองตนและแจงเหตุตามลำดบั
ตอไป

4.7 พนกังานของสำนกังานมสีทิธิเ์ขาตรวจเช็คหองพกัไดตามเวลาสมควร
4.8 หามผพูกัอาศยัปรุงอาหารในหอพกั และหามนำสตัวเลีย้งมาเลีย้งในหอพกั

โดยเด็ดขาด
4.9 ผพูกัอาศยัจะตองชวยกันรักษาความสะอาดในหองพกั บรเิวณหนาหองพกั

บริเวณรอบ ๆ  หอพกัและตองนำขยะไปทิง้ในท่ีจัดใหเทานัน้
4.10 เพือ่ความสะดวกในการทำความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

รวมถึงปองกนัการสญูหายของรองเทาใหผพูกัอาศยัเกบ็รองเทาในหองพกั
ไมใหนำมาวางหนาหองพกัหรอืทางเดนิ

4.11 หามผพูกัอาศยัตอกตะปู ตอเติม ตดิรูปภาพภายในหองพกั หากฝาฝนจะถูก
ปรบัจุดละ 100 บาท

4.12 หามตดิต้ัง วัสด-ุอปุกรณตาง ๆ  เชน เครือ่งทำน้ำอนุ เครือ่งซกัผา และอืน่ ๆ  ที่
ตองมีการเจาะผนงัหรอืตอเตมิ เวนแตไดรบัอนญุาตจากสำนกังานกอน และ
จะตองดำเนินการโดยชางประจำสำนักงานเทานัน้ หากฝาฝนผพูกัอาศยัจะตอง
ชดใชตามจรงิหรอืปรับปรงุสภาพทีท่ำการเจาะหรอืตอเตมิใหอยใูนสภาพเดมิ

4.13 ผพูกัอาศยัตองรักษาหองพกัและอปุกรณเคร่ืองใช รวมถึงครุภณัฑภายใน
หองพกัให สะอาด เรียบรอยคงสภาพดอียเูสมอ

4.14 ในกรณทีี ่วัสด-ุครุภณัฑ ในหองพกัชำรดุอยใูนสภาพใชงานไมได ใหผพูกั
อาศยัแจงซอม โดยกรอกแบบฟอรมและสงทีส่ำนกังาน หากการซอม วัสดุ-
ครุภณัฑทีช่ำรดุโดยการเส่ือมสภาพสำนกังานจะเปนผรูบัผิดชอบคาใชจาย
แตหากการชำรดุน้ันเกดิจากการกระทำของผพูกัอาศยั ผพูกัอาศยัจะตอง
รบัผิดชอบคาใชจายนัน้

4.15 ผพูกัอาศยัตองรบัผิดชอบ ในการชดใชคาเสยีหายของทรพัยสนิภายในหองพกั
ของตน และชดใชคาเสยีหายของทรัพยสนิสวนรวมในหอพัก อนัเกิดจากการ
กระทำของตนเอง ตามราคาท่ีสำนักงานประเมิน

4.16 หามผพูกัอาศยันำบคุคลท่ียงัมไิดรบัอนุญาตจากสำนกังานเขาพกัอาศยัในหองพกั
4.17 ผพูกัอาศยัตองใหผมูาเย่ียมออกจากหอพักกอนเวลาปดหอพกั มฉิะนัน้ถือวา

ผพูกัอาศยัละเมดิขอบงัคบัหอพกั
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4.18 ผพูกัอาศยัท่ีเปนนักศกึษาปริญญาตรี ตองเขา-ออกหอพกัตามเวลาท่ีกำหนด
- หอพกัเปดเวลา 05.00 น.
- วันศกุร-เสาร และวนักอนวันหยดุนักขตัฤกษ หอพกัปด เวลา 24.00 น.
- วันอาทิตย-พฤหสับด ีหอพกัปด เวลา 23.00 น.
เวนแตมเีหตจุำเปนท่ีตองขออนุญาตและแจงใหผจัูดการหอพกัทราบกอน

4.19 หามผพูกัอาศยัจัดงานรืน่เริงสงัสรรคใด ๆ ในหอพกั เวนแตไดรบัอนญุาต
จากผจัูดการหอพกัเปนลายลกัษณอกัษรแลวเทานัน้

4.20 การพกัอาศยัรวมกันในหอพกั ผพูกัอาศยัควรใหความชวยเหลือรวมมือใน
กจิการ ตลอดทัง้กจิกรรมท่ีหอพกัจัดข้ึนทุกคร้ัง

4.21 หากผพูกัอาศยัทำการใด ๆ  กต็าม อนักอใหผพูกัอาศยัรวมหองพกัอยไูมได
ผพูกัอาศยัจะตองชำระคาธรรมเนยีมหอพกัในราคาตอหองพกันัน้ ๆ

4.22 เม่ือผพูกัอาศยัยายออกจากหองพกัจะตองทำความสะอาดหองพกัใหอยใูน
สภาพทีส่ะอาด เรียบรอยพรอมท่ีจะใหผพูกัอาศยัคนใหมสามารถเขาพกัอาศยั
ได หากสำนกังานตรวจเช็คสภาพหองพกั พบวาไมมกีารทำความสะอาด
ใหเรยีบรอย สำนกังานจะหกัคาทำความสะอาด จากคาประกนัของเสยีหาย
เปนเงิน 200 บาท/หอง

4.23 ผพูกัอาศยัตองสงคืนกุญแจและคียการด เม่ือยายออกจากหอพกั
4.24 ผพูกัอาศยัท่ีตองการยายสิง่ของออกจากหอพกั จะสามารถยายไดกต็อเมือ่แจง

ใหสำนกังานทราบและนำใบแจงยายสิง่ของออกดงักลาวย่ืนตอ รปภ. แลว
เทานัน้

4.25 ในการยายสิง่ของเขาหรอืออก จะตองดำเนนิการตามเวลาท่ีกำหนด คือ
03.00 - 17.00 น.

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบ และ/หรือประกาศ
มหาวทิยาลยัท่ีเกีย่วของตอไป

ประกาศ   ณ  วันท่ี  18  เมษายน พ.ศ.  2551

    (ลงช่ือ)   อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                             รองอธกิารบดีฝายบรหิาร
                                                 ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน
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กฎหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการปรับและลงโทษผไูมมีสทิธิเ์ขาพักอาศัยในหอพัก พ.ศ. 2523

เพือ่ใหการบรหิารงานหอพกันกัศกึษาดำเนนิไปอยางมปีระสทิธภิาพ อำนวยประโยชนแก
นักศกึษาในการพักอาศยัในหอพกันักศกึษา ดวยความเรียบรอยสงบสุข และเหมาะสมกบัสภาวะการณ
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน อาศยัอำนาจตามความขอ 68.2 และขอ 72 แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 จึงวางกฎไวดงัตอไปนี้

1. นักศกึษาท่ีเขาพกัอาศยัโดยไมมสีทิธติองถกูปรับคนละ 500 บาท
2. นักศกึษาท่ีมสีทิธิพ์กัอาศยัในหอพกั หากยนิยอมใหนักศกึษาท่ีไมมสีทิธิเ์ขาพกัอาศยั

ในหอพัก หรอืบคุคลภายนอกเขาพกัอาศยัอยดูวยกับตนตองถกูปรับเปนเงิน 500 บาท
3. หากนกัศกึษาผใูดฝาฝนกฎน้ีเปนคร้ังทีส่องตองถกูปรบัเปนเงนิ 500 บาท และหมดสทิธิ์

เขาพกัอาศยัในหอพกัทนัที โดยไมไดรบัคืนเงินคาบำรงุหอพกั
4. ใหหวัหนาสำนกังานหอพกันกัศกึษา หรอืผทูีอ่ธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกนมอบหมาย

เปนผดูำเนนิการใหเปนไปตามกฎน้ี
ทัง้น้ี ใหใชกฎน้ีตัง้แตวันถัดจากประกาศเปนตนไป

ประกาศ  ณ วันท่ี 13  สงิหาคม พ.ศ. 2523

(ลงชือ่)     กว ี ทงัสบุตุร
          (ศาสตราจารย นายแพทยกวี  ทงัสบุตุร)

                                                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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หมวดท่ี 4
กจิกรรมนักศกึษา

สาระสำคัญ หมวดน้ีเกีย่วของกบักจิกรรมนักศกึษา โดยสงเสรมิใหนักศกึษาไดรจัูกใชสทิธแิละหนาที่
ของตนเองภายใตบทบญัญัตแิหงกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดี รูจักรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจน
ใหไดรับการฝกฝนในการอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอยมีสามัคคีธรรมตามระบอบ
ประชาธิปไตย

1. กิจกรรมนักศึกษา - ระเบียบฯ วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่382/2553) เรือ่ง หลกัเกณฑ
การจัดกจิกรรมตอนรับนองใหม มหาวทิยาลยัขอนแกน
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 648/2556) เรือ่ง แนวปฏิบตัิ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 1668/2557) เรือ่ง หลกัเกณฑ
การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

เร่ือง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ

รายละเอียดเรื่องกิจกรรมนักศึกษา ปรากฏในหนาตอไป
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย กจิกรรมนักศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2555

เพือ่ใหกจิกรรมของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความ
เรยีบรอย โดยสงเสรมิใหนักศกึษาไดรจัูกใชสทิธแิละหนาทีข่องตนเอง ภายใตบทบญัญัตแิหงกฎหมาย
ระเบยีบ ขอบงัคับ ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมอันดี รจัูกรบัผิดชอบตอตนเอง สงัคม และ
ประเทศชาต ิตลอดจนใหไดรบัการฝกฝนในการอยรูวมกนัดวยความสงบเรยีบรอย มสีามคัคีธรรม
ตามระบอบประชาธปิไตย อนัจะเปนตัวอยางทีค่วรยึดถอืปฏบิตัแิละไดรบัความเชือ่ถอืจากบคุคลท่ัวไป
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541
และโดยมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุคร้ังที ่1/2555 เมือ่วันท่ี 11 มกราคม
2555 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จึงวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยกิจกรรมนักศกึษา
มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2555”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยกิจกรรมนักศกึษามหาวิทยาลัย

ขอนแกน พ.ศ. 2548 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และประกาศอืน่ใดท่ีมขีอความ
ขัดหรอืแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“รองอธกิารบดี” หมายความวา รองอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบดานกจิการ

นักศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายความวา คณะวชิาหรอืหนวยงานตาง ๆ

ของมหาวิทยาลยัขอนแกนท่ีเปดสอน
หลกัสตูรปริญญาตรี

“คณบดี” หมายความวา คณบดคีณะตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยัขอนแกน
“นักศกึษา” หมายความวา นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ทีศ่กึษา

อยใูนระดบัปริญญาตรี
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการทีร่บัผิดชอบดานกจิการ

นักศกึษาของมหาวทิยาลยั

*******************
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“ทีป่รึกษา” หมายความวา ขาราชการพลเรือนหรือพนกังาน
มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีจ่บการศกึษา
ไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ซึง่
มหาวทิยาลยัแตงตัง้เปนท่ีปรกึษาองคกร
กจิกรรมนักศกึษา

“องคกรกิจกรรม” หมายความวา กลมุกจิกรรมนักศกึษาประเภทตาง ๆ
ตามระเบียบน้ี ซึง่ไดแก องคการ
นักศกึษา สภานกัศกึษา ชมรม กลมุ
นักศกึษา สโมสรนกัศกึษาคณะ และ
ชมุนุม

“องคการนกัศกึษา” หมายความวา องคการนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบรหิารองคการนักศกึษา

มหาวทิยาลยัขอนแกน
“สภานกัศกึษา” หมายความวา สภานกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
“สโมสรนกัศกึษาคณะ” หมายความวา สโมสรนกัศกึษาคณะตาง ๆ

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน
“ชมรม” หมายความวา กลมุกจิกรรมของนักศกึษาทีด่ำเนนิ

กจิกรรมประเภทเดยีวกนั สงักดัองคการ
นักศกึษา

“ชุมนุม” หมายความวา กลมุกจิกรรมของนักศกึษาทีด่ำเนนิ
กจิกรรมประเภทเดียวกัน สงักดัสโมสร
นักศกึษาคณะตาง ๆ

“กลมุนักศกึษา” หมายความวา กลมุนักศกึษาทีจ่ดทะเบียนเพือ่ดำเนนิ
กจิกรรมหาสมาชิกสำหรบัสมัครเขารบั
การเลอืกตัง้เปนคณะกรรมการบรหิาร
องคการนักศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่หรอืระเบยีบ
ปฏบัิต ิซึง่ไมขัดหรือแยงกบัระเบียบน้ี ในกรณทีีม่ปีญหาการตีความหรือการปฏิบตัติามระเบียบน้ี ให
อธกิารบดีเปนผวิูนิจฉัยและใหถอืคำวินิจฉัยของอธิการบดีเปนท่ีสดุ
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หมวด 1
วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา

ขอ 6 การดำเนนิกจิกรรมนักศกึษามวัีตถปุระสงค ดงัน้ี
6.1 สงเสรมิความร ูความสามารถ และความรบัผิดชอบในกจิกรรมตาง ๆ ของ

นักศกึษาเพือ่ประโยชนในการพฒันานักศกึษาท้ังในดานประสบการณ วิชาการ
วิชาชพี คุณธรรมและจริยธรรม

6.2 สงเสริมใหนักศกึษารจัูกใชสทิธแิละหนาทีข่องตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
โดยฝกและปลกูฝงนสิยัใหมคีวามรบัผดิชอบตอตนเองและสวนรวม รวมท้ัง
เคารพสทิธแิละหนาทีข่องผอูืน่

6.3 ฝกการเปนผนูำสงัคม มคีวามคิดริเริม่และสรางสรรค มคีวามเสียสละ อทุศิตน
เพือ่ประโยชนสวนรวม เพือ่ความเจรญิของประเทศชาติ

6.4 สงเสรมิใหนักศกึษามคีวามสามคัคี ความมีน้ำใจเปนนักกฬีา มบีคุลกิภาพ
พลานามยัและมนษุยสัมพนัธทีด่ี

6.5 เชือ่มความสมัพนัธ แลกเปลีย่นความร ูประสบการณ และความรคูวามเขาใจ
ระหวางนกัศกึษากบัมหาวทิยาลยัและสถาบนัอืน่ท้ังในและตางประเทศ

6.6 สงเสรมิวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและเอกลกัษณอนัดีงามของชาติ
6.7 เพือ่ผดุงและดำเนนิงานในการเผยแพรเกยีรติคุณของมหาวทิยาลยั รวมท้ัง

ใหมคีวามรักและความผกูพนัตอมหาวทิยาลยั

หมวด 2
สทิธ ิ เสรภีาพ และหนาท่ีของนกัศกึษา

ขอ 7 นักศกึษามสีทิธเิสรภีาพดงัน้ี
7.1 นักศกึษายอมมีความเสมอภาคกนัในความคมุครองแหงระเบยีบนี ้ข้ันหรอื

ระดับการศึกษาไมกอใหเกดิเอกสิทธิแ์ตอยางใด
7.2 นักศกึษามีสทิธแิสดงความคิดเห็นอยางเสรโีดยเปดเผย ภายใตบทบัญญัติ

แหงกฎหมายและระเบยีบขอบังคบัของมหาวทิยาลัย
7.3 นักศกึษามเีสรภีาพในการศกึษาหาความรแูละประสบการณ ทัง้ในและนอก

หลกัสตูรตามความสามารถของตน
7.4 นักศกึษามีสทิธเิทาเทยีมกันในการเสนอตัวเพือ่เขารบัเลอืกตัง้และออกเสยีง

เลอืกตัง้ ตามทีก่ำหนดในระเบยีบน้ี
7.5 นักศกึษามเีสรภีาพทีจ่ะรวมกนัเปนกลมุ เพือ่ดำเนนิกจิกรรมตามวตัถปุระสงค

ของกจิกรรมนักศกึษา หรอืเพือ่การเลอืกตัง้ตามระเบยีบน้ี
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7.6 นักศกึษาคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน มสีทิธเิสนอขอคดิเหน็หรอืยืน่เร่ืองราว
เพือ่รองเรยีนตออธกิารบดเีมือ่เหน็วาตนไมไดรบัการปฏบิตัดิวยความยุตธิรรม

ขอ 8 นักศกึษามหีนาที ่ดงัน้ี
8.1 ศกึษาเลาเรียนตามหลักสตูร อยางเต็มกำลงัความสามารถ
8.2 ปฏบิตัติามระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศและคำสัง่ของมหาวิทยาลยั และปฏบิติัตน

ตามครรลองของระบอบประชาธปิไตย
8.3 ไปใชสทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ตามทีก่ำหนดในระเบยีบน้ี นักศกึษาทีไ่มไปเลอืกตัง้

โดยไมแจงเหตอุนัสมควรท่ีทำใหไมอาจไปเลือกต้ังได ใหเสยีสทิธติามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั

8.4 ธำรงไวซึง่ความสามคัคี เกยีรติยศ และชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั
8.5 ผดุงไวซึง่ขนบธรรมเนยีมและวฒันธรรมอนัดีงามของชาตไิทย
8.6 รบัผดิชอบตอตนเอง สงัคมและสถาบนั

หมวด 3
การจัดสวนบริหารกิจกรรมนักศึกษา

ขอ 9 การบรหิารกจิกรรมนักศกึษา ระดบัมหาวทิยาลยัแบงเปน 2 สวนคือ
9.1 องคการนักศกึษา เรียกยอวา อน.มข. และเรยีกเปนภาษาองักฤษวา Khon Kaen

University Student Union มคีำยอวา KKUSU
9.2 สภานกัศกึษา เรยีกยอวา สน.มข. และเรยีกเปนภาษาองักฤษวา Khon Kaen

University Student Council มคีำยอวา KKUSC
ใหองคการนกัศกึษาและสภานกัศกึษาอยใูนการกำกบัและดแูลของ

รองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดมีอบหมาย
ขอ 10 การบรหิารกจิกรรมนักศกึษาระดบัคณะ ใหจัดต้ังเปนสโมสรนกัศกึษาคณะ (Student

Union of Faculty) และใหอยใูนการกำกบัและดแูลของรองคณบดีทีร่บัผิดชอบดาน
กจิการนักศกึษาหรือผทูีค่ณบดีมอบหมาย

ขอ 11 คณะอาจจดัใหมรีะเบยีบหรอืประกาศเกีย่วกับกจิกรรมของนักศกึษาในคณะ ทัง้น้ี
ตองไมขัดแยงกบับทบัญญัตแิหงระเบียบน้ี

หมวด 4
องคการนกัศกึษา

ขอ 12 องคการนักศกึษาประกอบดวย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการประสานงานและ
ชมรมตาง ๆ ของนักศกึษา

ขอ 13 คณะกรรมการบรหิาร จำนวนไมเกนิ 15 คน ประกอบดวย
13.1 นายกองคการนักศกึษา
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13.2 อปุนายก คนท่ี 1
13.3 อปุนายก คนท่ี 2
13.4 เลขานกุาร
13.5 เหรญัญิก
13.6 ประชาสมัพนัธ
13.7 ประธานฝายสงเสริมวิชาการ
13.8 ประธานฝายบำเพญ็ประโยชน
13.9 ประธานฝายศลิปวัฒนธรรม
13.10 ประธานฝายกฬีาและนนัทนาการ
13.11 ประธานฝายคุณธรรมและจริยธรรม
13.12 กรรมการอืน่ ๆ  (ทีไ่มซ้ำกบัลำดบั 13.1 -13.11) อกีไมเกนิ 4 คน

ขอ 14 คณะกรรมการบริหารมหีนาทีแ่ละความรับผิดชอบ ดงัน้ี
14.1 บริหารกจิการท้ังปวงท่ีเกีย่วกับองคการนักศกึษา โดยไมขัดตอระเบียบ

ขอบังคับ คำสัง่และประกาศของมหาวทิยาลยั
14.2 กำหนดนโยบายการดำเนนิงานประจำปขององคการนกัศกึษา และนำไปแถลง

ในท่ีประชุมสภานักศกึษา
14.3 บรหิารงานกจิกรรมนักศกึษาใหเปนไปตามนโยบายทีไ่ดแถลงไวตอสภา

นักศกึษา
14.4 พจิารณากล่ันกรองโครงการและงบประมาณของคณะกรรมการบริหาร ชมรม

สภานกัศกึษาและกลมุนักศกึษาเพือ่จดัสรรงบประมาณตามความเหมาะสม
ทัง้น้ี ใหองคการนกัศกึษาสงโครงการและงบประมาณดงักลาวใหคณะกรรมการ
และสภานกัศกึษา เพือ่ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ ภายในเดอืนเมษายน
ของทกุป

14.5 ควบคุมดูแลและใหความสะดวกในการดำเนนิงานของชมรมทีส่งักดั ใหเปน
ไปตามวัตถปุระสงค

14.6 รวมมือประสานงานและใหความสะดวกในการดำเนินงานของสโมสร
นักศกึษาคณะตาง ๆ

14.7 พจิารณาออกระเบยีบหรอืขอปฏบิตัขิององคการนกัศกึษา กลมุนักศกึษาและ
ชมรมในสงักดัท่ีไมขัดแยงกบัระเบยีบน้ี

14.8 เขารวมประชุมกบัสภานักศกึษา ในวาระท่ีเกีย่วของและตอบกระทถูามกบัสภา
นักศกึษา แตไมมสีทิธอิอกเสยีงในการลงมติ

14.9 เสนอผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารและชมรมในสงักดั ตอ
คณะกรรมการกอนวันสงมอบงานใหคณะกรรมการบรหิารชดุใหม
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14.10 เสนอความคิดเหน็ตอมหาวทิยาลยัเกีย่วกับการดำเนนิงานดานกจิการ
นักศกึษา

14.11 ประสานการดำเนนิงานกับมหาวทิยาลยัและหนวยงานอ่ืน ๆ  เพือ่ดำเนนิงานท่ี
เกีย่วของกบักจิกรรมนักศกึษา

ขอ 15 คณะกรรมการบริหารแตละตำแหนงมีหนาที ่ดงัน้ี
15.1 นายกองคการนกัศกึษา

15.1.1 เปนผแูทนนักศกึษาทัง้ปวง
15.1.2 กำกบัดแูลและรบัผดิชอบในการดำเนนิงานของคณะกรรมการบรหิาร
15.1.3 เรียกประชมุและเปนประธานทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร และ

คณะกรรมการประสานงาน
15.1.4 ลงนามในประกาศแตงตัง้ ถอดถอน รวมท้ังอนมุตักิารลาออกจาก

กรรมการดำเนินงานหรืออนุกรรมการของฝายตาง ๆ
15.2 อปุนายก

15.2.1 ทำการแทนนายกองคการนักศกึษา ในกรณทีีน่ายกองคการนกัศกึษา
ไมอยหูรือไมสามารถปฏบิตัหินาท่ีได โดยตองไดรบัมอบหมายเปน
ลายลกัษณอกัษรจากนายกองคการนักศกึษา และแจงให
มหาวิทยาลยัทราบเปนการลวงหนากอนดวย

15.2.2 ปฏบิตังิานตามท่ีไดรบัมอบหมายจากนายกองคการนักศกึษา
15.3 เลขานกุาร

15.3.1 รบั-สง และจดัทำหนงัสอืโตตอบขององคการนกัศกึษา
15.3.2 รับผิดชอบจัดเตรียมระเบยีบวาระการประชมุและจดัทำรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบรหิาร และสงสำเนารายงานการประชมุให
กองกจิการนกัศกึษาภายใน 20 วัน หลงัการประชมุ

15.3.3 ดแูลรกัษาเอกสารและสิง่พมิพตาง ๆ  ขององคการนกัศกึษา
15.3.4 ปฏบิตังิานตามท่ีไดรบัมอบหมายจากนายกองคการนักศกึษา

15.4 เหรญัญิก
15.4.1 ควบคุมการรับ-จายเงนิขององคการนกัศกึษาใหเปนไปตามระเบยีบ

ของมหาวทิยาลยั
15.4.2 จัดทำบัญชีรบั-จายเงนิขององคการนักศกึษาทีไ่ดรบัจาก

มหาวทิยาลยัและแหลงอืน่และรายงานใหกองกจิการนกัศกึษาทราบ
ภายในเดอืนกรกฎาคม สำหรบัภาคการศกึษาตน และภายในเดอืน
มกราคมสำหรบัภาคการศกึษาปลาย



291

15.4.3 จัดทำบญัชีทรัพยสนิและพสัดขุององคการนกัศกึษา
15.5 ประชาสมัพนัธ

15.5.1 เปนสือ่กลางในการเผยแพรขาวสาร ความรคูวามเขาใจ เกีย่วกับการ
ดำเนินงานขององคการนักศกึษา ตลอดจนกิจกรรมบางอยาง
ของมหาวทิยาลยั

15.5.2 รบัผดิชอบในการตดิประกาศ และขอเขยีนตาง ๆ  ขององคการนกัศกึษา
15.5.3 รับผิดชอบการสงเสยีงตามสายและสือ่อืน่ ๆ  ภายใตบทบญัญัตแิหง

กฎหมาย รวมท้ังรบัผิดชอบและดูแลอปุกรณการสงเสยีงตามสาย
15.6 ประธานฝายตาง ๆ

15.6.1 รบัผดิชอบการปฏบิตังิานของฝายตนตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร
มอบหมาย

15.6.2 กำกบั ดแูลการดำเนนิกิจกรรมของชมรมท่ีสงักดั และเปนประธาน
ในทีป่ระชมุกรรมการดำเนนิงานและทีป่ระชมุประธานชมรมใน
สงักดั

15.6.3 จัดทำงบประมาณของฝาย และรวบรวมโครงการของชมรมตาง ๆ
ทีส่งักดัเพือ่นำเสนอตอคณะกรรมการบรหิารพจิารณา

15.7 กรรมการอ่ืน ๆ  ใหมหีนาทีร่บัผิดชอบงานท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรหิารหรอืนายกองคการนักศกึษา

ขอ 16 อธกิารบดี เปนผพูจิารณาลงนามในประกาศแตงต้ังและถอดถอน รวมท้ังอนุมติั
การลาออกจากคณะกรรมการบรหิาร

ขอ 17 คณะกรรมการบริหาร พนจากตำแหนงเม่ือ
17.1 ตาย
17.2 ลาออก
17.3 พนสภาพการเปนนักศกึษาหรอืลาพกัการศกึษา
17.4 ออกตามวาระ
17.5 ถกูลงโทษทางวนัิยนักศกึษาโดยการตดัคะแนนความประพฤติ
17.6 กระทำความผดิอาญาจนไดรบัโทษโดยคำพพิากษาถงึท่ีสดุใหจำคกุ เวนแต

ความผิดอนัไดกระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ
17.7 ขาดประชุมคณะกรรมการบรหิาร 3 คร้ังตดิตอกนั โดยไมไดแจงลวงหนาเปน

ลายลกัษณอกัษร
17.8 ถกูลงมติไมไววางใจเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะจากสภานักศกึษา จำนวนไม

นอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชกิสภานกัศกึษาทีย่งัคงสมาชกิภาพ
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17.9 อธกิารบดมีคีำสัง่ใหพนจากตำแหนง โดยระบคุวามผดิไวอยางชดัเจน
ขอ 18 ถาตำแหนงกรรมการบริหารวางลงเกินกวา 60 วัน กอนส้ินวาระ เพราะเหตุอืน่

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการบริหารทีเ่หลอืเลอืกนักศกึษาท่ีมคุีณสมบตัิ
ตามขอ 45  เสนอตออธกิารบดีเพือ่พจิารณาแตงต้ังใหดำรงตำแหนงแทน ยกเวน
เมือ่นายกองคการนักศกึษาวางลงใหเลือ่นอปุนายกคนท่ี 1 ข้ึนดำรงตำแหนงแทน และ
ใหคณะกรรมการบรหิารเสนอแตงตัง้นักศกึษาแทนตำแหนงทีว่าง กรรมการบรหิาร
ทีเ่ขามาแทนนัน้ใหอยใูนตำแหนงเพยีงครบวาระของผซูึง่ตนแทน ถาตำแหนง
กรรมการบริหารวางลงไมเกนิ 60 วันกอนสิน้วาระ จะไมเสนอแตงตัง้แทนกไ็ด

ขอ 19 กรณทีีก่รรมการบรหิารทัง้คณะพนจากตำแหนงกอนครบวาระเกนิ 90 วัน ใหจัดการ
เลอืกตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหมภายใน 20 วัน คณะกรรมการบริหารทีเ่ขามา
แทนนัน้ใหอยใูนตำแหนงเพยีงครบตามวาระของคณะกรรมการบรหิารทีถ่กูแทน
กรณทีีก่รรมการบริหารทัง้คณะถกูสภานกัศกึษาลงมติไมไววางใจภายในไมเกนิ
60 วันกอนสิน้วาระใหคณะกรรมการบริหารทำหนาทีต่อไปไดจนกวาจะครบวาระ

ขอ 20 ใหคณะกรรมการบรหิารชดุท่ีหมดวาระมอบหมายงานใหคณะกรรมการบรหิาร
ชดุใหมใหเสร็จส้ินภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีมกีารแตงต้ังคณะกรรมการบริหารชดุใหม

ขอ 21 คณะกรรมการประสานงานประกอบดวย นายกองคการนกัศกึษาเปนประธาน นายก
สโมสรนกัศกึษาคณะทกุคณะ และประธานกรรมการนกัศกึษาหอพกั เปนกรรมการ
อปุนายกองคการนักศกึษา 1 คนเปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ 22 คณะกรรมการประสานงานมหีนาทีใ่หคำปรึกษาและประสานงานเพือ่ใหการดำเนนิ
งานขององคการนกัศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย

หมวด 5
สภานักศกึษา

ขอ 23 สภานกัศกึษาประกอบดวยสมาชิกสภานักศกึษาท่ีมาจากการเลอืกต้ัง คณะละ 2 คน
ไมซ้ำช้ันป

ขอ 24 ใหมคีณะกรรมการสภานกัศกึษา จำนวนไมเกนิ 10 คน ประกอบดวย
24.1 ประธานสภานกัศกึษา
24.2 รองประธานสภา คนท่ี 1
24.3 รองประธานสภา คนท่ี 2
24.4 เลขานกุาร
24.5 ประชาสมัพนัธ
24.6 กรรมการอ่ืน ๆ  (ไมซ้ำตามขอ 24.1-24.5) อกีไมเกนิ 5 ตำแหนง
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ทัง้นี ้ตำแหนงตามขอ 24.1-24.3 ใหทีป่ระชมุสภานกัศกึษาในการประชมุคร้ังแรก
เลอืกจากสมาชิกสภานกัศกึษา สวนตำแหนงอืน่ ๆ ใหประธานสภานักศกึษาเลือกจากสมาชิกสภา
นักศกึษาและเสนอแตงตัง้ใหแลวเสรจ็ภายใน 15 วัน

ขอ 25 สภานกัศกึษามีหนาที ่ดงัน้ี
25.1 กำกบัและตดิตามการทำงานของคณะกรรมการบริหารองคการนกัศกึษาใหเปน

ไปตามนโยบายท่ีแถลงไว
25.2 ตรวจสอบทรัพยสนิและการบญัชีขององคการนกัศกึษา
25.3 ประเมนิผลการดำเนนิงานขององคการนกัศกึษา
25.4 ลงมตไิมไววางใจกรรมการบรหิารองคการนกัศกึษาเปนรายบุคคลหรอืทัง้

คณะเมือ่เหน็วาการดำเนินงานขององคารนักศกึษาไมเปนไปตามนโยบาย
ทีแ่ถลงไว หรอืมผีลเสียตอผลประโยชนของนักศกึษา โดยใหมผีลตามขอ 17.8

25.5 เสนอความคิดเหน็เก่ียวกับการดำเนินงานดานตาง ๆ   ขององคการนักศกึษา
25.6 วางระเบยีบเกีย่วกับการประชมุสภานกัศกึษาเพือ่ถอืปฏิบตัิ
25.7 หลงัจากสภานกัศกึษาดำเนนิการตามขอ 24.1-24.6 แลว ใหรายงานผลการ

ดำเนินงานดังกลาวตอกองกจิการนักศกึษาดวย
25.8 พจิารณารางขอกำหนดงบประมาณประจำปทีอ่งคการนักศกึษาเสนอและให

สภานักศกึษาเสนอความเห็นแลว สงไปยังคณะกรรมการภายใน 15 วัน
นับจากวันสภานกัศกึษารบัเรือ่งเพือ่ใหคณะกรรมการใชเปนขอมูลประกอบการ
ใหความเหน็ชอบตอไป หากสภานกัศกึษาพจิารณาไมแลวเสรจ็ภายใน 15 วัน
ใหคณะกรรมการพจิารณาขอกำหนดงบประมาณดงักลาวตอไป โดยไมตอง
รอความเห็นจากสภานักศกึษา

ขอ 26 กรรมการสภานกัศกึษา มอีำนาจหนาที ่ดงันี้
26.1 ประธานสภานกัศกึษา

26.1.1 ควบคุมการประชมุสภานกัศกึษา และรบัผดิชอบการดำเนนิกจิการ
อืน่ ๆ ของสภานกัศกึษา

26.1.2 แตงตัง้สมาชกิสภานกัศกึษาเพือ่ปฏบิตัหินาทีข่องสภานกัศกึษา
โดยความเหน็ชอบของสภานกัศกึษา

26.1.3 แตงต้ัง ถอดถอน รวมท้ังอนุมตักิารลาออกจากคณะกรรมาธิการ
สามญัประจำสภานักศกึษาและคณะกรรมาธิการวิสามญัท่ีสภา
นักศกึษาแตงต้ัง

26.2 รองประธานสภานกัศกึษา
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26.2.1 ทำการแทนประธานสภานกัศกึษา ในกรณทีีป่ระธานสภานกัศกึษา
ไมอยหูรือไมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด โดยตองไดรบัมอบหมายเปน
ลายลกัษณอกัษรจากประธานสภานกัศกึษา และแจงใหมหาวทิยาลยั
ทราบเปนการลวงหนากอนดวย

26.2.2 ชวยประธานสภานกัศกึษาในกจิการทัง้ปวง
26.3 เลขานกุาร

26.3.1 รบัผิดชอบจัดทำระเบยีบวาระการประชมุและนดัประชมุสภา
นักศกึษา โดยแจงใหสมาชกิสภานกัศกึษาทราบลวงหนา เวนแตกรณี
ทีม่กีารประชมุติดตอกนั หรอืมกีารเรยีกประชมุดวน

26.3.2 รบัผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมสภานกัศกึษา และสงสำเนา
รายงานการประชมุใหกองกจิการนกัศกึษาภายใน 20 วัน หลงัการประชมุ

26.3.3 รบั-สง และจดัทำหนังสอืโตตอบของสภานักศกึษา
26.3.4 ดแูลรกัษาเอกสารและสิง่พมิพตาง ๆ  ของสภานกัศกึษา
26.3.5 จัดทำบัญชีทรัพยสนิและพสัดขุองสภานักศกึษา
26.3.6 ปฏบิตังิานตามท่ีไดรบัมอบหมายจากประธานสภานกัศกึษา

26.4 ประชาสมัพนัธ
26.4.1 รบัผดิชอบแถลงขาวหรอืเผยแพรขาวสารการดำเนนิงานของสภา

นักศกึษา
26.4.2 จัดทำเอกสารและสิง่พมิพเพือ่เผยแพรกจิการของสภานักศกึษา
26.4.3 ปฏบิตังิานตามท่ีไดรบัมอบหมายจากประธานสภานกัศกึษา

ขอ 27 ใหสภานกัศกึษาแตงตัง้สมาชกิสภานกัศกึษา เปนคณะกรรมาธกิารสามญัประจำสภา
นักศกึษาชุดตาง ๆ  ตามความจำเปน โดยท่ีคณะกรรมาธิการแตละชุดประกอบดวย
สมาชกิสภานกัศกึษาไมนอยกวา 5 คน และใหคณะกรรมาธกิารแตละชดุเลอืก
กรรมาธิการจำนวน 1 คน เพือ่ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมาธิการชุดน้ันๆ

ขอ 28 อำนาจหนาทีข่องคณะกรรมาธกิารสามญั มดีงัน้ี
28.1 ศกึษาและเกบ็รวบรวมขอมูลในเร่ืองท่ีเกีย่วของกบัหนาทีข่องสภานักศกึษา

เพือ่นำเสนอตอสภานักศกึษาพจิารณา
28.2 เรียกตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วของหรอืเชญินักศกึษาท่ีเกีย่วของมาชีแ้จงในเรือ่ง

ทีต่รวจสอบติดตามหรือศกึษา
ขอ 29 สภานักศกึษามีอำนาจแตงต้ังนักศกึษาท่ีเปนหรือมไิดเปนสมาชิกสภานกัศกึษา ให

เปนคณะกรรมาธกิารวิสามญั จำนวนไมนอยกวา 5 คน เพือ่พจิารณาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่
โดยเฉพาะ แลวรายงานตอสภานักศกึษา

ขอ 30 สมาชกิสภานกัศกึษาแตละคนมีหนาทีแ่ละสทิธดิงัน้ี
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30.1 เขารวมประชุมและลงมติในการประชุมสภานกัศกึษา
30.2 รวบรวมความคิดเหน็และขอเสนอแนะของนักศกึษาท้ังปวงและกลัน่กรองเสนอ

ตอสภานกัศกึษา ตลอดจนคนควา และแสวงหาขอเทจ็จริงเสนอตอทีป่ระชมุ
สภานกัศกึษาเพือ่ประกอบการพจิารณาในเรือ่งตาง ๆ

30.3 มสีทิธยิืน่ญัตติทัว่ไปในการประชุม โดยตองมีสมาชกิรบัรองไมนอยกวา 5 คน
และมสีทิธยิืน่กระทถูามเกีย่วกับการดำเนินงานขององคการนักศกึษา

ขอ 31 การประชมุสภานกัศกึษาสมยัสามญัมี 2 สมยั ตามภาคการศกึษาปกต ิการกำหนด
จำนวนคร้ังของการประชุมสามญัในสมัยหนึง่ ๆ ใหสภานกัศกึษาเปนผกูำหนด ทัง้น้ี
ตองมีไมนอยกวา 3 คร้ัง แลวแจงกำหนดการประชุมใหคณะกรรมการบริหารและ
กองกจิการนกัศกึษาทราบ

ขอ 32 นอกจากการประชมุสภานกัศกึษาสมยัสามญัแลว เมือ่เหน็วามคีวามจำเปนเพือ่
ประโยชนของนักศกึษาหรอืมหาวทิยาลยัใหมกีารเรยีกประชมุสมยัวิสามญัได ผมูสีทิธิ
เรยีกประชุมสมัยวิสามญัไดแกอธกิารบดี หรอืประธานสภานกัศกึษา นอกจากน้ันอาจ
มกีารรองขอจากคณะกรรมการบริหารหรอืจากการเขาชือ่ของสมาชิกสภานกัศกึษา
จำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทัง้หมดทีย่งัคงสมาชกิภาพเพือ่ให
ประธานสภานกัศกึษาเรียกประชมุ

ขอ 33 การนัดประชุม ใหแจงวัน เวลา สถานท่ี และระเบยีบวาระการประชุม ใหสมาชกิทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน สำหรบัการประชมุสมยัสามญั และไมนอยกวา 3 วัน สำหรบั
การประชมุสมยัวิสามญั

ขอ 34 การประชมุสภานกัศกึษาตองมสีมาชกิเขารวมประชุมไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวน
สมาชกิทัง้หมดท่ียงัคงสมาชิกภาพ จึงจะถอืเปนองคประชุม

ขอ 35 การประชุมสภานักศกึษาคร้ังแรก ตองดำเนินการภายใน 15 วัน หลงัจากมีการแตงต้ัง
สมาชกิสภานกัศกึษา ทัง้น้ี ใหอธกิารบดีหรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมายเปนผเูรยีก
ประชมุ และเปดการประชุม เมือ่เปดประชุมแลว ใหสมาชิกสภาเลอืกประธานทีป่ระชมุ
ชัว่คราวเพือ่ดำเนนิการเลอืกตัง้ประธานและรองประธานสภานกัศกึษา การประชมุสภา
นักศกึษาคร้ังแรก ใหถอืเปนการประชุมสมัยสามญั

ขอ 36 การลงมตใิหถอืเอาเสยีงขางมากเปนเกณฑตดัสนิ ถามเีสยีงเทากนัใหประธานทีป่ระชมุ
ออกเสยีงชีข้าดเพิม่อกีเสยีงหนึง่เวนแตบญัญัตไิวเปนอยางอืน่ในระเบยีบการประชมุ
สภานกัศกึษา

ขอ 37 การประชุมสภานักศกึษาใหกระทำเปนการเปดเผย ตามท่ีกำหนดไวในระเบียบการ
ประชุมสภานักศกึษา แตหากนายกองคการนักศกึษาหรือสมาชิกสภานกัศกึษารวมกัน
ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชกิทีม่าประชมุ รองขอใหประชมุลบักใ็หประธาน
สภานกัศกึษาดำเนนิการประชมุลบัได โดยไมตองขอมติทีป่ระชมุในการประชมุ
ทกุครัง้ ใหจัดทำรายงานการประชมุไวเปนหลกัฐานดวย

ขอ 38 ใหอธกิารบดเีปนผลูงนามแตงตัง้ ถอดถอน รวมท้ังอนมุตักิารลาออกจากสมาชกิสภา
นักศกึษา
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ขอ 39 สมาชกิสภานกัศกึษาพนจากตำแหนงเมือ่
39.1 ตาย
39.2 ลาออก
39.3 พนสภาพการเปนนักศกึษาหรอืลาพกัการศกึษา
39.4 ออกตามวาระ
39.5 ถกูลงโทษทางวนัิยนักศกึษาโดยการตดัคะแนนความประพฤติ
39.6 กระทำความผดิอาญาจนไดรบัโทษโดยคำพพิากษาถงึท่ีสดุใหจำคกุ เวนแต

ความผิดอนัไดกระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ
39.7 ขาดประชมุสภานกัศกึษา 3 คร้ังตดิตอกนั โดยไมไดแจงเปนลายลกัษณอกัษร
39.8 อธกิารบดมีคีำสัง่ใหพนจากตำแหนงโดยระบุความผิดไวอยางชดัเจน
39.9 สมาชกิสภานกัศกึษาเกนิกวากึง่หนึง่ของสมาชกิทัง้หมดทีย่งัคงสมาชกิภาพมี

มติใหถอดถอน
ขอ 40 ถาตำแหนงสมาชกิสภานกัศกึษาวางลงกอนสิน้วาระเกนิ 90 วัน ใหมกีารเลอืกต้ัง

สมาชกิสภานกัศกึษาขึน้แทนตำแหนงทีว่างลงภายในกำหนดเวลา 20 วัน ผทูีเ่ขามา
แทนน้ันใหอยใูนตำแหนงเพยีงครบวาระของผซูึง่ตนแทน

ขอ 41 กรรมการสภานกัศกึษาพนจากตำแหนงเมือ่
41.1 พนสภาพการเปนสมาชกิสภานกัศกึษา
41.2 ลาออก
41.3 เม่ือสมาชกิสภานกัศกึษาจำนวนเกินกวากึง่หน่ึงของสมาชิกทัง้หมดมีมติใหถอดถอน

หมวด 6
การเลือกต้ังและการแตงต้ัง

ขอ 42 การเลอืกตัง้คณะกรรมการบริหารและสมาชกิสภานกัศกึษาใหมหาวทิยาลยัแตงต้ัง
คณะกรรมการการเลอืกตัง้สวนกลาง  ประกอบดวยตัวแทนจากนักศกึษาและบคุลากร
ของมหาวทิยาลยั โดยกำหนด วัน เวลา สถานที ่วิธกีารรบัสมคัร การลงคะแนน
และอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และจดัใหมกีารเลอืกต้ังภายในเดือน
มกราคมของทกุป

ขอ 43 ใหเลอืกต้ังคณะกรรมการบริหารโดยตรงจากนักศกึษา  ผสูมคัรรับการเลือกต้ังตอง
สงักดักลมุนักศกึษาเทานัน้ โดยมีผสูมัครครบจำนวนตามขอ 13.1ถงึขอ 13.11 หาก
ไมครบใหถอืวาขาดคณุสมบตัทิัง้กลมุ

ขอ 44 ใหเลอืกตัง้สมาชกิสภานกัศกึษาจากคณะตาง ๆ คณะละ 2 คน ไมซ้ำชัน้ป โดยที่
ผสูมคัรรับเลอืกตัง้สมาชกิสภานกัศกึษาตองไมสงักดักลมุนักศกึษา กรณสีงักดักลมุ
นักศกึษาตองลาออกจากกลมุนักศกึษากอนลงสมัครรับเลอืกตัง้ไมนอยกวา 60 วัน
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ขอ 45 ผสูมคัรรับเลอืกตัง้เปนกรรมการบริหารและสมาชกิสภานกัศกึษาตองมคุีณสมบตัิ
ดังน้ี
45.1 ไมเปนนักศกึษาชัน้ปสดุทายของหลกัสตูรการศกึษา
45.2 ไมเคยถูกลงโทษความผิดอาญาไดรบัโทษโดยคำพิพากษาท่ีสดุใหจำคุก

เวนแตความผิดอนัไดกระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ
45.3 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศกึษาโดยการตัดคะแนนความประพฤติ
45.4 มผีลการศกึษาเฉลีย่ไมต่ำกวา 2.50 ในวนัสมคัร
45.5 ไปใชสทิธิเ์ลอืกตัง้กรรมการบรหิารและสมาชกิสภานกัศกึษา คณะกรรมการ

สโมสรนักศกึษาคณะในปการศกึษาท่ีผานมา ยกเวนนักศกึษาชัน้ปที ่1
ขอ 46 ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสวนกลางจัดใหผสูมคัรตามขอ 43 แถลงนโยบายและ

หาเสยีงเลอืกตัง้กอนวันเลือกตัง้อยางนอย 5 วัน
ขอ 47 ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้สวนกลางจัดใหมกีารลงคะแนนและนับคะแนนเลือกตัง้

ทีห่นวยเลอืกตัง้นักศกึษาผมูสีทิธอิอกเสยีงเลือกต้ังสงักดั โดยแยกหีบเลอืกต้ัง
คณะกรรมการบรหิารและหบีเลือกตัง้สมาชกิสภานกัศกึษาและใหดำเนนิการใน
วันเดียวกันทุกคณะ

ขอ 48 นักศกึษาผมูสีทิธอิอกเสยีงเลือกต้ัง ไดแก นักศกึษาท่ีไมอยรูะหวางลาพกัหรอืถกูสัง่
ใหพกัการศกึษา

ขอ 49 ในแตละคณะหากมผีสูมคัรสมาชกิสภานกัศกึษาชัน้ปเดียวกนัไดรบัคะแนนสงูสดุ
เทากนัใหตดัสนิโดยการใหผสูมัครท่ีไดรบัคะแนนเสยีงเทากนัจับสลาก

ขอ 50 ใหคณะกรรมการเลอืกตัง้สวนกลางประกาศรบัรองผลการเลือกต้ังภายใน 5 วัน นับ
แตวันเลือกต้ัง

ขอ 51 ภายใน 5 วัน นับแตวันเลอืกตัง้ ถานักศกึษาจำนวนไมต่ำกวา 1 ใน 5 วัน ของ
จำนวนนักศกึษาทีม่าใชสทิธเิลอืกตัง้ของคณะนัน้ ๆ  เหน็วา การเลอืกตัง้ในคณะนัน้
เปนไปโดยไมสจุริต หรอืฝาฝนตอบทบญัญัตใินระเบยีบน้ี ยอมมสีทิธยิืน่คำรองเปน
ลายลกัษณอกัษร เพือ่ใหอธกิารบดตีดัสนิหรือวินิจฉัยภายใน 5 วัน หากมผีลการ
วินิจฉยัวาการเลอืกตัง้ดงักลาวน้ันกระทำโดยมชิอบใหดำเนนิการเลือกต้ังใหมภายใน
15 วัน นับแตวันประกาศรับรองผลการวินิจฉัย

ขอ 52 ใหคณะกรรมการเลอืกตัง้สวนกลางประกาศรบัรองผลเลอืกตัง้ภายใน 5 วัน นับแต
วันเลอืกตัง้

ขอ 53 ภายใน 5 วันนับแตวันเลือกตัง้ ถานักศกึษาจำนวนไมต่ำกวา 1 ใน 5 ของจำนวน
นักศกึษาทีม่าใชสทิธเิลอืกตัง้ของคณะนัน้ ๆ  เหน็วา การเลอืกต้ังในคณะนัน้เปนไป
โดยไมสจุรติ หรอืฝาฝนตอบทบญัญัตใินระเบยีบน้ี ยอมมสีทิธยิืน่คำรองเปนลาย
ลกัษณอกัษร เพือ่ใหอธกิารบดตีดัสนิหรอืวนิิจฉยัภายใน 5 วัน หากมผีลการวนิิจฉยั
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วาการเลอืกตัง้ดงักลาวน้ันกระทำโดยมชิอบใหดำเนนิการเลอืกตัง้ใหมภายใน 15 วัน
นับแตวันประกาศผลการวนิิจฉยั

ขอ 54 ใหอธกิารบดแีตงตัง้คณะกรรมการบรหิารและสมาชกิสภานกัศกึษาภายใน  15 วัน
นับแตวันท่ีกรรมการการเลือกต้ังสวนกลางประกาศรับรอง

หมวด 7
กลมุนกัศกึษา

ขอ 55 กลมุนักศกึษาทีจ่ะไดรบัอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนตองมวัีตถปุระสงคเพือ่ดำเนินการหา
สมาชกิเพือ่สงสมคัรรับเลอืกตัง้เปนกรรมการบริหาร

ขอ 56 ใหกลมุนักศกึษามีคณะกรรมการกลมุทำหนาทีบ่ริหาร ประกอบดวย
56.1 ประธานกลมุ
56.2 รองประธานกลมุ
56.3 เลขาธกิารกลมุ
56.4 เหรญัญิก
56.5 ประชาสมัพนัธ
56.6 กรรมการอืน่ ๆ  อกีไมเกนิ 10 คน

ขอ 57 กลมุนักศกึษา มหีนาท่ีดงัน้ี
57.1 บริหารงานทัว่ไปใหเปนไปตามวัตถปุระสงคของกลมุนักศกึษา
57.2 สงสมาชกิเขารบัการเลอืกตัง้เปนกรรมการบริหารองคการนักศกึษา

ขอ 58 การเสนอจัดต้ังกลมุข้ึนใหม ใหนักศกึษาเสนอโครงการจัดต้ังตอกองกจิการนักศกึษา
ภายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปเทานัน้ เพือ่ใหคณะกรรมการพจิารณาใหความ
เหน็ชอบ โครงการจัดต้ังตองประกอบดวย
58.1 รายช่ือนักศกึษาท่ีเปนสมาชิกจำนวนไมนอยกวา 100 คน จากอยางนอย

10 คณะ ๆ ละไมนอยกวา 5 คน
58.2 รายชือ่พรอมประวตัขิองคณะกรรมการกลมุ
58.3 ระเบยีบหรอืขอบังคบักลมุท่ีระบวัุตถปุระสงคชดัเจน
58.4 หนงัสอืรบัรองของผทูีก่ลมุเสนอชือ่เปนท่ีปรกึษา
58.5 ประวัตขิองผทูีก่ลมุเสนอชือ่เปนท่ีปรกึษา

เม่ือคณะกรรมการใหความเหน็ชอบแลวใหกองกจิการนกัศกึษารบัจดทะเบยีน
และประกาศใหทราบทัว่กัน

ขอ 59 ผทูีส่มคัรเปนสมาชกิกลมุตองกรอกใบสมคัรตามแบบทีก่ำหนด พรอมแนบหลกัฐาน
การเปนนักศกึษาและเปนสมาชกิกลมุเกนิกวาหนึง่กลมุไมได
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ขอ 60 กลมุนักศกึษาทีม่อียแูลวใหดำเนนิการตอทะเบยีนภายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุป
โดยย่ืนเร่ืองตอกองกจิการนักศกึษาพรอมเสนอเอกสารประกอบดังน้ี
60.1 รายชือ่คณะกรรมการกลมุชดุใหม พรอมประวตัิ
60.2 รายงานผลการดำเนนิงานในรอบป และรายงานการประชมุคณะกรรมการกลมุ
60.3 บญัชีรายรบั-รายจาย ในการดำเนนิงานในรอบป
60.4 รายช่ือนักศกึษาท่ีเปนสมาชิก และมจีำนวนครบตามเกณฑ ในขอ 58.1
60.5 รายช่ือทีป่รึกษา พรอมประวัติ

ใหกองกิจการนักศึกษานำเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตอ
ทะเบยีนและประกาศใหทราบท่ัวไป

ขอ 61 กลมุนักศกึษาอาจเลกิหรอืถกูยบุเลกิไดโดยเหตใุดเหตหุนึง่ดังน้ี
61.1 มจีำนวนสมาชิกลดลงตำ่กวาเกณฑตามขอ 58.1
61.2 ไมไดดำเนนิการตอทะเบยีนภายในเวลาทีก่ำหนดในขอ 60 หรอืไมไดรบัการ

ตอทะเบยีน
61.3 ไมไดดำเนนิการตามวตัถปุระสงคของกลมุ
61.4 มพีฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสม หรอืฝาฝนขอบงัคับ ระเบยีบ หรอืประกาศ

ของมหาวทิยาลยั
61.5 เม่ือมีเหตตุามขอ 61.1-61.4 ใหกองกจิการนกัศกึษานำเสนอคณะกรรมการ

เพือ่ขอความเห็นชอบในการยุบเลกิและประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
ขอ 62 ใหองคการนกัศกึษาจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุกลมุนักศกึษาเพือ่ดำเนนิการตาม

วัตถปุระสงคตามขอ 55
ขอ 63 กลมุนักศกึษาสามารถหารายไดจากการจัดกิจกรรมท่ีไดรบัอนุมตัจิากมหาวิทยาลัย

เทาน้ัน หามกลมุนักศกึษาหรอืสมาชกิกลมุนักศกึษารบัเงนิหรอืทรพัยสนิหรอืประโยชน
อืน่ใด หรอืดำเนินการหารายไดจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีไมเกีย่วกับการจัด
กจิกรรมหารายไดทีไ่ดรบัอนุมตัจิากมหาวิทยาลยั

หมวด 8
ชมรม

ขอ 64 ชมรมท่ีจัดต้ังข้ึนตองระบุลกัษณะการดำเนนิงานดานใดดานหน่ึง ดงัน้ี
64.1 วิชาการ
64.2 ศลิปวฒันธรรม
64.3 บำเพญ็ประโยชน
64.4 กฬีาและนันทนาการ
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64.5 คุณธรรมและจรยิธรรม
ขอ 65 ใหชมรมมีคณะกรรมการชมรมทำหนาทีบ่รหิาร ประกอบดวย

65.1 ประธาน
65.2 รองประธาน
65.3 เลขานกุาร
65.4 เหรญัญิก
65.5 ประชาสมัพนัธ
65.6 กรรมการฝายตาง ๆ อกีไมเกนิ 10 คน

ขอ 66 คณะกรรมการชมรม มหีนาทีด่งัน้ี
66.1 บรหิารงานทัว่ไปใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของชมรม
66.2 กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปของชมรม

เสนอตอคณะกรรมการบรหิาร
66.3 รบัผิดชอบดูแลรกัษาเอกสารและพสัดขุองชมรม
66.4 เสนอรายงานสรปุผลการปฏบิตังิานในรอบป พรอมรายงานวสัดแุละ

ครุภณัฑตอคณะกรรมการบรหิารในเดอืนมกราคมของทกุป
ขอ 67 การจดัต้ังชมรมข้ึนใหม ใหนักศกึษาเสนอโครงการจดัต้ังตอกองกจิการนกัศกึษา

เพือ่เสนอใหคณะกรรมการพจิารณาใหความเหน็ชอบ โครงการจดัตัง้ตองประกอบดวย
67.1 รายช่ือนักศกึษาท่ีเปนสมาชิกจำนวนไมนอยกวา 50 คน จากคณะตาง ๆ

ไมนอยกวา 5 คณะ
67.2 รายช่ือพรอมประวัตขิองคณะกรรมการชมรม
67.3 ระเบยีบหรือขอบงัคับชมรมท่ีระบวัุตถุประสงคชดัเจน
67.4 โครงการหรอืแผนงานการจดักิจกรรมในรอบ 1 ป
67.5 หนังสอืรับรองของผทูีช่มรมเสนอช่ือเปนท่ีปรึกษา
67.6 ประวัตขิองผทูีก่ลมุเสนอชือ่เปนท่ีปรกึษา
67.7 หนังสอืรับรองจากคณะกรรมการบริหารองคการศกึษา

เมือ่คณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหกองกจิการนกัศกึษารบัจดทะเบียน
และประกาศใหทราบทัว่กัน

ขอ 68 ผทูีส่มคัรเปนสมาชกิชมรมตองกรอกใบสมคัรตามแบบทีก่ำหนด พรอมแนบหลกัฐาน
การเปนนักศกึษา

ขอ 69 ชมรมท่ีมอียแูลวตองยืน่เร่ืองตอทะเบยีนตอกองกจิการนกัศกึษาภายในเดอืนมกราคม
ของทุกปเทานัน้ โดยมีเอกสารประกอบ ดงัน้ี
69.1 รายชือ่คณะกรรมการบรหิารชดุใหม พรอมประวัติ
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69.2 รายงานผลงานการดำเนนิงานในรอบป และรายงานการประชมุคณะกรรมการชมรม
69.3 บญัชีรายรับ-รายจายในการดำเนนิงานในรอบป
69.4 รายงานบัญชีวัสด ุครุภณัฑทีไ่ดรบัและคงเหลอืในรอบป
69.5 รายช่ือนักศกึษาท่ีเปนสมาชิก และมจีำนวนครบตามเกณฑ ในขอ 67.1
69.6 รายช่ือทีป่รึกษา พรอมประวัติ
69.7 หนังสอืรับรองจากคณะกรรมการบริหารองคการนักศกึษา
ใหกองกจิการนกัศกึษานำเสนอขอความเหน็ชอบตอคณะกรรมการ เพือ่ดำเนนิการ

ตอทะเบยีนและประกาศใหทราบท่ัวกัน
ขอ 70 ชมรมอาจเลกิหรอืถกูยบุเลกิไดโดยเหตใุดเหตหุนึง่ดังน้ี

70.1 ไมยืน่เอกสารตอทะเบยีนชมรมตอกองกจิการนกัศกึษาในเดอืนมกราคม
ของทกุป

70.2 มจีำนวนสมาชิกลดลงต่ำกวาเกณฑตามขอ 67.1
70.3 ไมไดรบัการตอทะเบยีน
70.4 ไมไดดำเนนิการตามวตัถปุระสงคของกลมุ
70.5 มพีฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสม หรอืฝาฝนขอบงัคับ ระเบยีบ หรอืประกาศ

ของมหาวทิยาลยั
70.6 เม่ือมีเหตตุามขอ 70.1-70.5 ใหกองกจิการนกัศกึษานำเสนอคณะกรรมการ

เพือ่ขอความเห็นชอบในการยุบเลกิแลวประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
70.7 กรณีทีช่มรมขอจัดต้ังใหมหลงัเดอืนมกราคมจะไมไดรบัเงนิสนับสนนุจาก

องคการนักศกึษา
70.8 กรณเีปนชมรมท่ีถกูยุบเลกิโดยไมไดดำเนินการตามขอ 69. แลวขอจัดตัง้ใหม

ใหดำเนินการย่ืนเอกสารตามขอ 69. และจะไมไดรบัเงนิสนับสนุนจากองคการ
นักศกึษา

หมวด 9
การเงนิ

ขอ 71 เงนิบำรงุกจิกรรมนักศกึษา ประกอบดวย
71.1 เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาในแตละปการศกึษา คือ

71.1.1 เงนิบำรงุสโมสรนกัศกึษา
71.1.2 เงนิบำรงุกฬีา
71.1.3 เงินเหลอืจายจากปทีผ่านมา
71.1.4 เงนิอืน่ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด
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71.2 เงนิจากการหารายไดของนักศกึษา คือ
71.2.1 เงนิรายไดจากการจดักจิกรรมขององคการนกัศกึษา
71.2.2 เงนิดอกผล หรอืดอกเบีย้เงินฝาก
71.2.3 เงนิบริจาคจากบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ
เงนิตามขอ 71.2 ใหเกบ็รกัษาไวในบญัชีขององคการนกัศกึษาชมรม หรอืกลมุ

นักศกึษา และมวิีธกีารทางบญัชีในการรบัและเบกิจายทีถ่กูตองตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด
ซึง่สภานกัศกึษาหรอืมหาวทิยาลยัสามารถเรยีกตรวจสอบได ในการใชจายเงนิสวนน้ีตองจัดทำเปน
โครงการท่ีทีป่รึกษาเหน็ชอบดวย

ขอ 72 เงินบำรงุกจิกรรมนักศกึษา ตามระเบยีบน้ี ใหใชในการดำเนนิกจิกรรมของนักศกึษา
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอ 73 ในการใชจายเงนิตามขอ 71 ตองจัดทำเปนโครงการท่ีไดรบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและการเบิกจายเงินใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 74 การจดัสรรงบประมาณ ตามขอ 71.1 ใหคณะกรรมการบริหารจดัสรรใหแก
คณะกรรมการบรหิาร สภานกัศกึษา ชมรมและกลมุนักศกึษา งบประมาณทีม่ี
รายละเอียดโครงการพรอมคำช้ีแจงถงึความจำเปนในการของบประมาณเสนอตอ
คณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาจัดสรรหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณองคการ
นักศกึษาใหดำเนนิการ ดงัน้ี
74.1 การจัดสรรงบประมาณแกชมรม ใหพจิารณาโครงการทีเ่สนอและผลการดำเนนิ

งานในปการศกึษาทีผ่านมา
74.2 การจดัสรรงบประมาณแกกลมุนักศกึษา ใหจัดสรรเฉพาะกจิกรรมการจัดสง

สมาชกิลงสมคัรรับเลือกตัง้เปนกรรมการบรหิาร
74.3 การจดัสรรงบประมาณแกสภานกัศกึษา ใหจัดสรรเฉพาะกจิกรรมประชุมและ

กจิกรรมในลักษณะการพฒันาปรับปรุงองคการ หรอืตามความเหมาะสม
โดยองคกรกจิกรรมท่ีเกีย่วของเปนผจัูดทำคำขอกจิกรรมทีเ่ปนหนาทีโ่ดยตรง
ของสภานกัศกึษา

ขอ 75 การจัดสรรงบประมาณ ตามขอ 74 สำหรบัโครงการท่ีเปนแผนงานประจำปให
คณะกรรมการบรหิารจดัทำและเสนอรางขอกำหนดงบประมาณตอคณะกรรมการเพือ่
พจิารณาใหความเหน็ชอบกอนเปดภาคการศกึษาตน ทัง้น้ี สดัสวนการจัดสรรเงนิ
บำรงุกจิกรรมนักศกึษาใหองคกรตาง ๆ  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ
จะตองจัดสรรเงินบำรุงกิจกรรมนักศกึษาไวไมนอยกวา รอยละ 10 ในทกุปการศกึษา
เพือ่ใชในการดำเนนิกิจกรรมนักศกึษาสำหรบัปการศกึษาถดัไป การจดัสรร
งบประมาณสำหรบัโครงการเฉพาะกจิอืน่ ๆ  หรอืโครงการเรงดวนใหคณะกรรมการ
บริหารนำเสนอตอคณะกรรมการพจิารณาใหความเห็นชอบเปนคราว ๆ  ไป
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ขอ 76 การพจิารณารางขอกำหนดงบประมาณหรอืโครงการขอใชงบประมาณขององคการ
นักศกึษาตามขอ 75 ของคณะกรรมการบริหารใหแจงผแูทนขององคกรนักศกึษาที่
เกีย่วของเขาไปชีแ้จงรายละเอยีดหรอืเหตผุลตอทีป่ระชมุดวย

ขอ 77 การเบิกจายเงนิขององคการนักศกึษา ตามขอ 71.2 ใหนายกองคการนักศกึษาหรอื
อปุนายกลงนามรวมกับเหรญัญิก สวนการเบิกจายเงนิขององคกรกจิกรรมอ่ืนให
ประธานหรอืหวัหนาองคกรกจิกรรมน้ัน ๆ  ลงนามรวมกับเหรญัญิกขององคกรกจิกรรม
ทัง้นีต้องไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่รึกษา

ขอ 78 ใหอธกิารบดีแตงต้ังผตูรวจสอบบัญชีไวทำการตรวจสอบบัญชีการเงนิขององคกร
กจิกรรมและปดประกาศผลการตรวจสอบบญัชีไวในทีเ่ปดเผย

ขอ 79 นักศกึษาผใูดทีไ่ดรบัเลอืกตัง้ใหดำรงตำแหนงหนาทีต่ามทีบ่ญัญัตไิวในระเบยีบน้ีได
ใชจายเงนิไปโดยฝาฝนหลกัเกณฑตามขอกำหนดงบประมาณประจำป จะตอง
รบัผิดชอบใชคืนแกองคการนกัศกึษาภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรบัแจงเปน
ลายลกัษณอกัษรใหชดใชเงนิดังกลาว หากไมปฏิบตัติามจะถกูลงโทษทางวนัิย
นักศกึษาจากมหาวทิยาลยัหรอืถกูดำเนนิการทางกฎหมายตามสมควรแกกรณี

ขอ 80 ใหกองกจิการนักศกึษามีหนาท่ีควบคุมการใชจายเงนิบำรุงกจิกรรมนักศกึษา
ขอ 81 ใหทีป่รกึษาเปนผยูมืเงนิทดรองจาย โดยยมืเงนิไปใชจายในการดำเนนิกจิกรรม

เมือ่เสรจ็สิน้โครงการใหนำหลกัฐานการจายเงนิมาหกัลางหนีเ้งนิยืมตามสญัญายืมเงนิ
และเงนิสวนท่ีเหลอืใหสงคืนเปนเงินสดโดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับจากวนัเสรจ็สิน้โครงการ ทัง้นี ้ใหกองกจิการนกัศกึษาใหความรแูกนักศกึษาเกีย่วกับ
การใชจายเงนิและการเบกิจายดวย

ขอ 82 ใหกองกจิการนักศกึษาเปนผจัูดทำบัญชีเงนิบำรุงกจิกรรมนักศกึษาโดยอนโุลมตาม
ระบบบญัชีราชการ เวนแตคณะกรรมการจะไดกำหนดระบบบญัชเีปนอยางอืน่
หลกัฐานทีใ่ชในการลงบญัชีจะตองเกบ็ไวใหเปนระเบยีบ เพือ่สะดวกแกการตรวจสอบ
และใหตดิประกาศผลการตรวจสอบบัญชีไวในทีเ่ปดเผย

ขอ 83 ใหปบญัชีของเงินบำรุงกจิกรรมนักศกึษา เริม่ต้ังแตวันท่ี 1 มนีาคมถึงสิน้เดือน
กมุภาพนัธของปถดัไป

ขอ 84 ใหกองกจิการนกัศกึษา จัดทำรายงานประจำปเกีย่วกับการใชจายเงนิบำรุงกจิกรรม
นักศกึษาเสนออธกิารบด ีหรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมายใหดแูลงานดานกจิกรรม
นักศกึษา ภายในเดอืนพฤษภาคมของทกุป โดยแสดงรายละเอยีดตามแบบที่
มหาวทิยาลยักำหนด

ขอ 85 เม่ือคณะกรรมการบริหารหมดวาระหรือมีการปรับเปล่ียน ใหคณะกรรมการบริหาร
ทีจ่ะหมดวาระหรอืปรบัเปลีย่น จัดทำหนงัสอืสงมอบงาน รายงานทรพัยสนิและหนีส้นิ
ทีม่อียแูละสงมอบใหคณะกรรมการบริหารชดุใหมภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีมกีาร
แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหม แลวแจงใหกองกจิการนักศกึษาทราบ
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หมวด 10
การจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะ

ขอ 86 สโมสรนกัศกึษาคณะเปนตัวแทนของนักศกึษาในคณะ และรบัผดิชอบการบรหิาร
กจิกรรมของนักศกึษาทัง้ปวงในคณะ

ขอ 87 สโมสรนักศกึษาคณะไดมาจากการเลอืกตัง้ภายในคณะ
ขอ 88 คณะกรรมการบรหิารสโมสรนกัศกึษาคณะประกอบดวย

88.1 นายกสโมสร
88.2 อปุนายก
88.3 เลขานกุาร
88.4 เหรญัญิก
88.5 ประชาสมัพนัธ
88.6 กรรมการฝายตาง ๆ อกีตามความเหมาะสม

ขอ 89 คุณสมบตัขิองผรูบัเลอืกตัง้และผมูสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ วิธกีารเลอืกตัง้ การดำรง
ตำแหนงและการพนตำแหนง ใหเปนไปตามประกาศของคณะวาดวยกิจกรรม
นักศกึษาภายในคณะหรือเปนไปตามระเบียบน้ี

ขอ 90 ใหคณบดเีปนผลูงนามแตงตัง้และถอดถอนกรรมการบรหิารสโมสรนกัศกึษาคณะ
ขอ 91 ในคณะอาจจัดใหมชีมุนุมของนักศกึษาดานวิชาการ วิชาชพี บำเพญ็ประโยชน และ

ดานอืน่ ๆ  ตามทีค่ณะเหน็สมควร ทัง้น้ีใหอยใูนการกำกบัดูแลของสโมสรนกัศกึษาคณะ
ขอ 92 การออกระเบยีบหรือประกาศใด ๆ  อนัเก่ียวกับการจัดกจิกรรมนักศกึษาในคณะ

ใหอยใูนอำนาจและดุลยพนิิจของคณบดี ทัง้น้ีตองไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี

หมวด 11
ทีป่รึกษากิจกรรมนักศกึษา

ขอ 93 เพือ่สงเสรมิใหการดำเนนิกจิกรรมของนักศกึษามหาวทิยาลยั เปนไปตามเจตนารมณ
และวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไว มหาวทิยาลยัไดจัดใหมีทีป่รกึษาขององคกรกจิกรรมตาง ๆ
ไดแก องคการนักศกึษา สภานกัศกึษา ชมรม สโมสรนักศกึษาคณะ ชมุนุม และ
กลมุนักศกึษา เพื่อทำหนาทีใ่หคำปรกึษา แนะนำ และดแูลกจิกรรมตาง ๆ ใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคและดำเนนิการตามครรลองท่ีชอบดวยระเบียบแบบแผนและ
ประเพณนิียมอนัดีงาม

ขอ 94 ใหมหาวทิยาลยัแตงต้ังทีป่รึกษาองคกรกจิกรรมระดับมหาวทิยาลัยไดไมเกนิ
องคกรละ 3 คนและท่ีปรึกษาแตละคนเปนท่ีปรึกษาไดไมเกนิ 3 องคกร และไดรบั
อนญุาตจากผบูงัคับบญัชาระดบัคณบด/ีผอูำนวยการศนูย สถาบนั สำนกั กองหรอื
เทยีบเทา สวนท่ีปรึกษาองคกรกจิกรรมระดับคณะ ใหคณะแตงต้ังตามความเหมาะสม
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ทัง้นี ้คุณสมบตัขิองท่ีปรกึษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัหรอืคณะ
แลวแตกรณ ีและทีป่รึกษาอาจไดรบัคาตอบแทนตามท่ีมหาวทิยาลัยกำหนด

ขอ 95 การแตงตัง้หรอืเปลีย่นแปลงท่ีปรึกษาองคกรกจิกรรมระดับมหาวทิยาลยั ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน จึงนำเสนอมหาวิทยาลยัพจิารณาแตงต้ังตอไป

หมวด 12
บทท่ัวไป

ขอ 96 นักศกึษาจะดำรงตำแหนงกรรมการบริหารองคการนักศกึษา สมาชกิสภานกัศกึษา
กรรมการชมรม กรรมการบรหิารสโมสรคณะ เกนิกวาหนึง่ตำแหนงในเวลาเดยีวกัน
มไิด

ขอ 97 กรรมการนักศกึษาทุกประเภท สมาชกิสภานักศกึษา และทีป่รึกษา มวีาระการดำรง
ตำแหนงคราวละ 1 ป

ขอ 98 การจดักจิกรรมตาง ๆ  ตองดำเนนิการโดยองคกรกจิกรรม และจะตองอยใูนความ
ดแูลรบัผิดชอบของท่ีปรึกษา โดยแบงผรูบัผิดชอบเปน 2 กลมุ ไดแก
98.1 องคการนักศกึษา ชมรม สภานกัศกึษา กลมุนักศกึษา
98.2 สโมสรนกัศกึษาคณะ หรอืชมุนุม

ขอ 99 การอนุมตัจัิดกจิกรรม
99.1 ใหอธกิารบดหีรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมายเปนผอูนุมตักิารจดักิจกรรมของ

องคกรกจิกรรมตามขอ 98.1 รวมท้ังอนมุตักิารจดักจิกรรมรวมระหวาง
คณะตาง ๆ  และการจดักจิกรรมภายนอกมหาวิทยาลยัหรอืกจิกรรม
ทีม่บีคุคลภายนอกเขารวม

99.2 ใหคณบดหีรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมายเปนผอูนมุตักิารจดักจิกรรมของ
องคกรกจิกรรมตามขอ 98.2 สวนการอนมุตัจัิดกจิกรรมรบันองใหมของ
องคกรกจิกรรมท้ังขอ 98.1 และขอ 98.2 แหงหนึง่แหงใดจดัหรอืจดัรวมกัน
หลายองคกรกจิกรรม ใหอธกิารบดหีรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมายเปนผอูนุมตัิ

ขอ 100 การจดัทำหนงัสอืสิง่ตพีมิพ สิง่วาด หรอืสิง่เขยีน สือ่อเิลก็ทรอนกิสหรอืสือ่ในรปู
แบบอืน่ ๆ  ขององคกรกจิกรรม เพือ่เผยแพรแกผอูืน่ตองระบุชือ่ผจัูดทำหรือผู
รบัผดิชอบและชือ่องคกรกจิกรรมใหชดัเจน  รวมท้ังตองปฏบิติัตามกฎหมายที่
เกีย่วของ กำหนดดวย โดยองคกรกิจกรรมตามขอ 98.1 หรอืขอ 98.2 ตองไดรบั
ขอความเหน็ชอบจากผอูำนวยการกองกจิการนักศกึษา หรอืคณบดกีอน แลวแตกรณี
จึงจะสามารถดำเนินการได

ขอ 101 การดำเนนิการใด ๆ ทีก่ระทำในนามขององคกรกจิกรรม หากเปนการฝาฝน
ระเบยีบน้ี หรอืระเบยีบ ขอบังคับ และประกาศอืน่ใดของมหาวทิยาลยั หรอืฝาฝน
กฎหมาย ผรูบัผิดชอบองคกรกจิกรรมน้ัน ๆ  ตองเปนผรูบัผดิชอบตอกจิกรรมหรอื
การดำเนนิการดงักลาว
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หมวด 13
การแกไขเพ่ิมเติมระเบียบ

ขอ 102 ระเบยีบน้ี จะแกไขเพิม่เติมไดโดย
102.1 คณะกรรมการบริหารหรอืสมาชกิสภานกัศกึษาจำนวนไมนอยกวา 1

ใน 5 ของจำนวนสมาชิกสภานกัศกึษาท้ังหมด หรอืนักศกึษาจากทุก
คณะจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 20 ของจำนวนนักศกึษาท้ังหมด ยืน่ญัตติ
ขอแกไขเพิม่เติมระเบียบตอสภานกัศกึษา เพือ่พจิารณาเสนอแกไข
โดยใหสภานักศกึษาพิจารณาเปน 3 วาระ การออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ที ่1 ข้ันรับหลกัการ ใหใชวิธเีรียกช่ือ และตองมีเสยีงเหน็สมควรแกไข
เพิม่เตมิไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชกิสภานกัศกึษาทัง้หมด การออกเสยีง
ในวาระที ่2 ข้ันพิจารณาเรยีงลำดบัขอใหถอืเสยีงขางมาก การออกเสยีง
ลงคะแนนในวาระที ่3 น้ันใหใชวิธเีรียกชือ่ และตองมเีสยีงเหน็ชอบ
ในการใหแกไขเพ่ิมเติม ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภา
นักศกึษาทัง้หมด เม่ือมมีติเหน็ชอบใหแกไขเพิม่เติมแลว ใหประธานสภา
นักศกึษานำเสนออธกิารบดเีพือ่นำเขาพจิารณาในทีป่ระชมุคณบดีกอน
นำเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาตอไป

102.2 คณะกรรมการขอแกไขเพ่ิมเตมิ และนำเสนออธิการบดเีพือ่นำเขาพจิารณา
ในทีป่ระชมุคณบดกีอนนำเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาตอไป

ขอ 103 ในกรณทีีม่เีหตผุลและความจำเปนสภามหาวทิยาลยัมอีำนาจทีจ่ะแกไขเพิม่เติม
หรอืยกเลิกระเบียบน้ีได

บทเฉพาะกาล
ขอ 104 คณะกรรมการบรหิารองคการนกัศกึษา และสมาชกิสภานกัศกึษา กรรมการสภา

นักศึกษาและที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมซึ่งดำรงตำแหนงอยูกอนวันท่ีระเบียบน้ี มีผลบังคับใชเปน
คณะกรรมการบรหิารองคการนักศกึษา สมาชกิสภานกัศกึษา กรรมการสภานกัศกึษาและทีป่รึกษา
องคกรกจิกรรมนักศกึษาแลวแตกรณ ีตามลำดบัตามระเบียบน้ีจนกวาจะมกีารเลอืกตัง้และแตงต้ังใหม
ใหชมรมและกลมุนักศกึษาท่ีจดหรือตอทะเบยีนอยแูลวตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
กจิกรรมนักศกึษา พ.ศ. 2548 เปนชมรมและกลมุนักศกึษาตามระเบยีบน้ีจนกวาจะมกีารประกาศ
ใหตอและจดทะเบยีนใหมตามระเบยีบน้ี

ประกาศ   ณ  วันท่ี  1  มนีาคม  พ.ศ.  2555

(ลงชือ่)   พลตำรวจเอก  เภา    สารสนิ
                                                                        (เภา  สารสนิ)
                                                                นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบบัท่ี 382/2553)
เรือ่ง หลกัเกณฑการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหมหีลกัเกณฑการจัดกจิกรรมตอนรับนองใหมมหาวทิยาลยัขอนแกนและสอดคลองกบั
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  เรือ่ง การจัดกจิกรรมตอนรับนองใหมและประชมุเชยีรในสถาบนั
อดุมศึกษา

ฉะนัน้  อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (4) แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541  และโดยความเห็นชอบของทีป่ระชมุคณะกรรมการพฒันานกัศกึษา ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 17 กมุภาพนัธ  2553  และทีป่ระชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังท่ี
5/2553 เมือ่วันท่ี 12 มนีาคม 2553  มหาวทิยาลยัขอนแกนจึงออกประกาศ  ดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศน้ี เรียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี  382/2553) เร่ือง
หลกัเกณฑการจดักจิกรรมตอนรับนองใหมมหาวิทยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 744/2552) และใหใชประกาศ
ฉบบัน้ีแทน

ขอ 3 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะวชิาหรอืหนวยงานทีร่บัผดิชอบการ

จัดกจิกรรมตอนรับนองใหม
“คณะทำงาน” หมายถงึ กลมุนักศกึษารนุพีท่ีไ่ดรบัการแตงตัง้จาก

คณะหรอืมหาวทิยาลยัใหทำหนาทีใ่นการ
ดำเนนิกิจกรรมตอนรับนองใหม

“กจิกรรมตอนรับนองใหม” หมายถงึ กิจกรรมเกีย่วของกบันองใหมทีค่ณะ
ทำงานจัดข้ึน

ขอ 4 วัตถปุระสงคของการตอนรับนองใหม
4.1 เพือ่ใหนองใหมมคีวามอบอนุและประทบัใจ อนัจะนำไปสคูวามรกั ความสามคัคี

และความสมัพนัธอนัดีระหวางรนุพีร่นุนอง
4.2 เพือ่ปลูกฝงเจตคติหรือจิตสำนึกท่ีด ีและกอใหเกดิความภาคภูมใิจตอ

มหาวทิยาลยั
4.3 เพือ่เสริมสรางความสามัคคี และฝกการทำงานเปนกลมุ
4.4 เพือ่ชวยเหลือแนะนำนองใหมใหสามารถปรบัตัวใหเขากบัสภาพแวดลอม

ของมหาวทิยาลยั
4.5 เพือ่เสรมิสรางคณุธรรมและจรยิธรรมใหแกนองใหม

*******************
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ขอ 5  รปูแบบกจิกรรมตอนรับนองใหม  ประกอบดวย
5.1 กจิกรรมกลมุสมัพนัธ เปนกจิกรรมท่ีองคการนกัศกึษาจดัข้ึน โดยแบงนองใหม

เปนกลมุตาง ๆ  ทีป่ระกอบดวยนองใหมทกุคณะ เพือ่สรางความอบอนุและ
ประทบัใจแกนองใหม ไดรจัูกเพือ่นใหมตางคณะ และไดรบัคำแนะนำเบือ้งตน
ในการปรบัตวัใหเขากบัสภาพแวดลอมของมหาวทิยาลยั  กำหนดใหจัดเฉพาะ
ในเวลากลางวัน ตัง้แตเวลา 08.00-16.30 น.  ไมเกนิ 3 วัน

5.2 กจิกรรมรองเพลงประจำมหาวทิยาลยั/คณะ เปนการรวมกลมุนองใหมในการ
ทำกจิกรรมรวมกันภายใตการดำเนนิการและแนะนำของคณะทำงานในการ
รองเพลงประจำมหาวทิยาลยั รองเพลงประจำคณะ  ประกอบดวย
5.2.1 กจิกรรมรองเพลงประจำมหาวทิยาลยั (จัดโดยองคการนกัศกึษา)

กำหนดใหจัดไดไมเกนิ 2 วัน  ทัง้นีใ้หจัดไดวันละไมเกนิ 5 ชัว่โมง
ในแตละวนัใหเริม่กจิกรรมเวลา 17.00 น. เสรจ็สิน้ภายในเวลา 22.00 น.
และการดำเนนิกจิกรรมตองหยดุพกัระหวางชัว่โมงไมนอยกวา 20 นาที
และหลงัเวลา 22.30 น. แลว ตองเดนิทางออกจากสถานทีจั่ดกจิกรรม
และหามจดักจิกรรมอ่ืนใดท้ังสิน้

5.2.2 กจิกรรมรองเพลงประจำคณะ (จัดโดยสโมสรนักศกึษาคณะ) กำหนด
ใหจัดหลงัจากกิจกรรมตามขอ 5.2.1 โดยใหจัดไดรวมแลวไมเกนิ
6 คร้ัง ในชวงเวลา 17.00-20.30 น. และตองมกีารหยดุพกัระหวาง
ชัว่โมงไมนอยกวา 20 นาท ีโดยตองหยดุกจิกรรมในเวลา
20.30 น. และหลงัเวลา 21.00 น. แลว ตองเดนิทางออกจากสถานที่
จัดกจิกรรมและหามจดักจิกรรมอ่ืนใดท้ังสิน้

5.3 กจิกรรมรายงานตัวนองใหม  เปนกิจกรรมท่ีใหนักศกึษารนุพีไ่ดมโีอกาสรจัูก
นองใหมในคณะของตนเอง  และการจดัตองอยภูายใตหลกัเกณฑดงัน้ี
5.3.1 ใหจัดในวันหยดุ ในชวงกิจกรรมรองเพลงประจำคณะ
5.3.2 ใหจัดกจิกรรมไดในระหวางเวลา  09.00-20.30 น. โดยคณะทีม่ี

จำนวนนกัศกึษาใหมนอยกวา 200  คน ใหใชเวลาดำเนนิการไมเกนิ
5 ชัว่โมง คณะทีม่จีำนวนนักศกึษาใหมตัง้แต 200 คนข้ึนไป ใหใช
เวลาดำเนินการไมเกนิ 7 ชัว่โมงและภายในเวลาดังกลาวตองมีการ
หยดุพกัระหวางชัว่โมงไมนอยกวา 20 นาที

5.4 กจิกรรมเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม หรอืบำเพญ็ประโยชน  รวมท้ังกจิกรรม
อืน่ๆ ทีส่รางสรรคตามท่ีมหาวทิยาลยัอนุญาตเพิม่เติม ใหจัดไดไมเกนิ 4 คร้ัง
ทัง้น้ีการจดักจิกรรมรวมกันระหวางสโมสรนกัศกึษาคณะ รวมท้ังสโมสร
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นักศกึษาคณะจัดรวมกับองคกรกจิกรรมอ่ืนๆ ใหนับจำนวนคร้ังเปนการจัด
กจิกรรมของคณะน้ันๆดวย

ทัง้น้ี การจัดกิจกรรมตามขอ 5.1 ถงึ 5.4 รวมท้ังการมอบเนคไท เคร่ืองหมายสญัลักษณ
ตางๆ ของคณะและหรอืมหาวทิยาลยั ตองใหเสรจ็สิน้ภายใน 3 สปัดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาตน

5.5 กจิกรรมกีฬานองใหม  ใหจัดรวมกันระหวางองคการนักศกึษา  สโมสรนักศกึษา
ทกุคณะฝายทีร่บัผิดชอบกฬีาของมหาวทิยาลยั  มกีำหนดจดักจิกรรมใหแลว
เสรจ็ภายใน 1 สปัดาห โดยใหเริม่ต้ังแตเวลา 05.00 น. และใหเสรจ็สิน้ภายใน
เวลา 22.00 น. ของแตละวนัท่ีมกีารแขงขันและการฝกซอมดวย  สวนวันและ
เวลาจดักจิกรรมใหเปนไปตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

ขอ 6 หลกัเกณฑทัว่ไป  มดีงัตอไปน้ี
6.1 การเขารวมกิจกรรมตอนรับนองใหมทกุประเภทตองเปนไปตามความสมัครใจ

ของนองใหมและตองใหผปูกครองลงช่ือยนิยอมเขารวมกิจกรรม ทัง้น้ีตองแจง
ใหนองใหมทราบดวยวา หากนองใหมไมสมคัรใจทีจ่ะเขารวมกจิกรรมสามารถ
ปฏเิสธหรืออกจากสถานท่ีจัดกิจกรรมไดตลอดเวลา  โดยไมถกูรังเกยีจวา
ไมใหความรวมมือหรอืมีการปฏบิตัติอนองใหมคนน้ันในทางหนึง่ทางใด
ทีจ่ะทำใหเกิดความอึดอัดไมสบายใจในการเปนสมาชกิคนหน่ึงของคณะหรอื
ของมหาวทิยาลยั

6.2 การจดักจิกรรมตอนรับนองใหม ทกุประเภทใหจัดภายในมหาวิทยาลยัเทานัน้
ยกเวนกิจกรรมท่ีเกีย่วของกบัคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
อาจจะอนญุาตใหจัดภายนอกมหาวทิยาลยัได

6.3 การจดัจะตองไมอยใูนหรอืไมผานเขตท่ีพกัอาศยัของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และในบรเิวณท่ีมลีกัษณะเปนปารกทบึ ไมกดีขวางการจราจรและตองควบคุม
การใชเสยีงไมใหรบกวนผอูืน่

6.4 กจิกรรมตอนรับนองใหมทกุประเภทตองเปนกิจกรรมท่ีจัดโดยเปดเผย  นักศกึษา
ทัว่ไป อาจารย บคุลากร ผปูกครองหรือบคุคลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยัอนุญาต
สามารถเขาสงัเกตการณได

6.5 การไดมาซึง่คณะทำงาน (Staff) กลมุนักศกึษารนุพี ่ในการดำเนนิกิจกรรม
ตอนรับนองใหมตองไดรบัความเหน็ชอบจากคณะ ทัง้ในดานความประพฤติ
ความรับผิดชอบ และความมรีะเบยีบวินัย ทัง้น้ีคณะทำงานตองมคีะแนนเฉลีย่
สะสมไมต่ำกวา 2.00 และผานการอบรมสมัมนาหลกัสตูรท่ีมหาวทิยาลยัหรอื
คณะกำหนด เพือ่ใหรบัทราบแนวปฏบิตัติางๆ อยางถกูตอง และผทูีผ่าน
การอบรมช้ีแจงแลวเทาน้ันจึงจะมีสทิธิด์ำเนินกิจกรรมและทำหนาทีค่ณะทำงาน
ได
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6.6 คณะทำงานจะตองปฏิบตัตินใหเปนตัวอยางแกนองใหมในดานการแตงกาย
ใหถกูตองตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยั วาดวยเคร่ืองแบบและเครือ่งแตงกาย
นักศกึษา มคีวามประพฤตดิ ีมคีวามรับผิดชอบและตรงตอเวลา หามการ
ทำหนาที ่“วากเกอร” ของนกัศกึษารนุพีท่ีใ่ชวาจาหรอืกระทำการกดดนั บงัคบั
ขมข ูตะคอก กาวราว หรอืทำรายท้ังทางรางกายและจติใจนองใหม และหาม
กระทำหรอืบังคับหรอืสงเสรมิใหนองใหมกระทำในลกัษณะทีส่อไปในทาง
ลามกอนาจาร รวมท้ังหามกระทำการส่ือความหมายของการลวงละเมิดทางเพศ
และอนาจารท้ังทางรางกายและวาจา หรือลงโทษนองใหมไมวากรณใีดๆ

6.7 ในวันท่ีจัดกจิกรรม  หามนักศกึษาทีเ่ขารวมกิจกรรมทุกคนสูบบหุรี ่เสพและ
หรอืมไีวในครอบครองซ่ึงของมึนเมาทุกชนิด  โดยรวมท้ังการเสพของมนึเมา
มากอน ระหวางและหลงัการทำกจิกรรม

6.8 หามนักศกึษาพกพาอาวธุ  วัตถุอนัตราย และสิง่ผิดกฎหมายเขาไปในบริเวณ
การจดักิจกรรมตอนรับนองใหม

6.9 หามนักศกึษาเลนการพนันทุกชนิด  ในบริเวณการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
และบรเิวณใกลเคียง

6.10 หามบคุคลภายนอกท่ีไมเกีย่วของเขารวมกิจกรรมตอนรับนองใหม เวนแตได
รบัอนุญาตจากรองคณบดีฝายกจิการนักศกึษา/พฒันานักศกึษาของคณะ
หากเกดิปญหาข้ึนจากบุคคลภายนอกขอใหผทูีอ่นุญาตเปนผรูบัผิดชอบ

6.11 ใหทกุคณะจดัใหมอีาจารยและเจาหนาที ่ ควบคุม คอยดูแลการจดักจิกรรม
ตอนรับนองใหมอยางใกลชดิต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จสิน้กิจกรรมในวันน้ันๆ
โดยมีอาจารยและเจาหนาที ่จำนวน 3 คนข้ึนไป

6.12 ใหอาจารยหรอืเจาหนาทีฝ่ายกจิการนักศกึษา/พฒันานกัศกึษาของคณะหรอื
มหาวทิยาลยัมีสทิธิเ์ขาไปตรวจสอบความเรยีบรอยในการดำเนนิกจิกรรม
ตอนรบันองใหม และสามารถสอดแทรกเนือ้หาสาระทีเ่ปนประโยชนไดตาม
ความเหมาะสม

6.13 หามกระทำการใดๆทีเ่ปนอนัตรายตอชวิีต รางกาย จิตใจและสขุภาพ
รวมท้ังทรัพยสนิของนองใหม หรอืขัดตอระเบียบ ขอบงัคับของมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะ หรอืกฎหมาย ระเบยีบ วัฒนธรรมและประเพณอีนัดีงาม
รวมท้ังท่ีอาจกอใหเกดิผลเสียหายแกบคุคลท้ังภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั

6.14 ในแตละวนัจัดใหมบีคุลากรทางการแพทยอยางนอย 2 คน ดแูลสขุภาพนองใหม
ระหวางการจดักจิกรรมตอนรับนองใหมทกุกจิกรรม
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6.15 ตองสงรายงานสรปุผลการดำเนนิกจิกรรมตอนรับนองใหมตอคณะและ
มหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน หลงัเสร็จสิน้กิจกรรม

ขอ 7 การขออนมุตัจัิดกจิกรรมตอนรับนองใหม
กจิกรรมตอนรบันองใหมทกุประเภทตองจดัทำเปนโครงการทีม่รีายละเอยีดทีช่ดัเจน

ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค(ที่สอดคลองกับประกาศนี้) กำหนดระยะเวลา
สถานท่ี งบประมาณคาใชจาย ลักษณะกิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วัตถปุระสงค สามารถประเมนิผลได

7.1 หากเปนการจัดกจิกรรมโดยคณะ โครงการตองไดรบัความเหน็ชอบจาก
อาจารยทีป่รกึษาและใหคณบดหีรอืรองคณบดทีีไ่ดรบัมอบหมายเปนผอูนมุตัิ

7.2 กรณนีองใหมรวมกลมุกนัเองเพือ่จัดหรอืประกอบกิจกรรมท่ีเกีย่วของกบั
การตอนรับนองใหมใหคณบดหีรอืรองคณบดทีีไ่ดรบัมอบหมายเปนผอูนมุตัิ

7.3 หากเปนการจัดกจิกรรมระหวางองคการนักศกึษากบัสโมสรนกัศกึษาคณะ
แหงหนึง่แหงใดจดัหรอืรวมกนัหลายองคกรจดัโครงการ  ตองไดรบัความ
เหน็ชอบเบ้ืองตนจากอาจารยทีป่รึกษาและคณบดหีรอืรองคณบดีทีไ่ดรบั
มอบหมายโดยใหอธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมายเปนผอูนมุตัิ

7.4 หากเปนการจดักจิกรรมโดยสโมสรนกัศกึษาคณะ ใหอธกิารบดหีรอืรอง
อธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมายเปนผอูนมุตัติามคำแนะนำของคณบดี

การขออนมุตัจัิดกจิกรรมตามขอ 7.1 ถงึขอ 7.4 น้ัน  ตองเสนอลวงหนาอยางนอย 5 วัน
ทำการกอนวันเร่ิมกจิกรรม  เมือ่ไดรบัอนมุตัแิลวจึงจะดำเนนิการจดักจิกรรมได  ทัง้น้ีในการขออนมุตัิ
จัดกจิกรรมดังกลาว องคกรทีเ่ปนเจาของโครงการตองแจงรายชือ่และลงชือ่กลมุบคุคลผรูบัผิดชอบ
ในทกุกรณ ี รวมท้ังกรณเีกดิความรนุแรงและเหตกุารณทีไ่มเหมาะสมขึน้  โดยผรูบัผดิชอบดงักลาว
น้ันตองประกอบดวย นักศกึษา คณาจารยและเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของและมจีำนวนมากพอทีจ่ะดูแล
การจดักจิกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยตองไปปฏบิตัหินาที ่ณ สถานทีน้ั่นๆ ในวนัจัด
กจิกรรมจนกวาการดำเนนิกจิกรรมแลวเสรจ็ ในกรณคีณบดอีนุมตัใิหดำเนนิการตามขอ 7.1 ถงึขอ
7.2 ใหแจงการอนมุตัติอมหาวทิยาลยักอนวันดำเนนิกจิกรรม

ขอ 8 การฝาฝนหลกัเกณฑการจดักจิกรรมตอนรับนองใหม
หากมีกรณีนักศึกษาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดไวตามประกาศ

ของมหาวทิยาลยัและหรอืคณะทีเ่กีย่วของกบัการจดักจิกรรมตอนรบันองใหม ใหคณะหรอืมหาวทิยาลยั
สัง่ระงบัการจัดกิจกรรมน้ันและนักศกึษาท่ีรบัผิดชอบกิจกรรมน้ันๆท้ังหมดจะถูกพจิารณาโทษทางวินัย
ตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาโดยไมมีการลดหยอน ทั้งน้ีโทษสูงสุดถึงข้ันพนสภาพการเปน
นักศกึษา รวมท้ังตองรบัผิดชอบตามกฎหมายตอความเสียหายใดๆ อนัอาจเกดิข้ึนตอชวิีต รางกาย
จิตใจ สขุภาพและทรพัยสนิของผอูืน่ดวย
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ขอ 9 ใหคณะมอีำนาจออกประกาศหรอืคำสัง่ใดๆทีเ่กีย่วของกบักจิกรรมตอนรบันองใหม
ของคณะได  ทัง้นีต้องไมขัดหรอืแยงกบัประกาศฉบบันี้

ขอ 10 ใหอธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมายเปนผรูกัษาการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้

ทั้งน้ีตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป ประกาศฉบับใดขัดหรือแยงกับประกาศฉบับน้ี ใหใช
ประกาศฉบบัน้ีแทน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 19  มนีาคม  พ.ศ. 2553

(ลงชือ่)    ลขิิต  อมาตยคง
                (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)

       รองอธกิารบดีฝายพฒันานกัศกึษา
           ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 648/2556)
เร่ือง แนวปฏบัิติในการจัดกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการ

ของนักศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน
********************

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน กำหนดหลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บรูณาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน โดยใหถอืเปนสวนหน่ึงของการสำเรจ็การศกึษาดวยน้ัน
เพือ่ใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธภิาพ จึงกำหนดใหจัดทำแนวปฏิบติั
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรแูบบบรูณาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงประราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวมกิจกรรม
แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 27
มนีาคม พ.ศ. 2556 จึงไดกำหนดแนวปฏบิตัใินการจดักจิกรรมการเรยีนรแูบบบรูณาการของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกนไว ดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่648/2556) เรือ่ง
แนวปฏิบตัใินการจดักจิกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการของนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 972/2554) และใหใชประกาศ
ฉบบัน้ีแทน

ขอ 3 ใหคณะกรรมการบริหารจัดการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีอำนาจในการพิจารณาเทียบคาหนวยกิจกรรมจากการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลกัสตูรท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย องคกรกิจกรรมของนักศกึษา หนวยงานภายในหรือหนวยงาน
ภายนอกมหาวทิยาลยั

ขอ 4 การกำหนดแผนและประชาสมัพนัธการจดักจิกรรม
4.1 ใหคณะ องคกรกจิกรรม สงแผนการจัดโครงการ กจิกรรมลงในแบบ กรบ. 1

และแยกประเภทของกลมุกจิกรรมเปน 5 ดาน เพือ่ใหคณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวมกิจกรรม
แบบบูรณาการของนักศึกาษามหาวิทยาลัยขอนแกนอนุมัติหนวยกิจกรรม โดยใหสงแผนการ
จัดโครงการ/กจิกรรมตามชวงเวลาดังน้ี

ชวงท่ี 1 โครงการท่ีจัดระหวางวันท่ี 1 เมษายน - 30 กนัยายน ใหสง
ภายใน 15 พฤษภาคมของทกุป

ชวงท่ี 2 โครงการทีจั่ดระหวางวนัท่ี 1 ตลุาคม - 31 มนีาคม ใหสงภายใน
15 พฤศจกิายนของทุกป
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4.2 ในกรณเีปนโครงการ กจิกรรมเฉพาะกจิหรอืเรงดวนท่ีกำหนดขึน้ภายหลงั
ตองสงรายละเอยีดใหคณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวมกิจกรรมแบบบรูณาการของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกนอนุมตัหินวยกิจกรรมภายในวนัสดุทายของวนัทำการในแตละเดอืน

4.3 ใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของ
นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนรวบรวมแผนการจัดโครงการ กจิกรรมจากขอ 4.1 และ 4.2 และ
แจงใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ขอ 5 การกำหนดรหสักจิกรรม
ระบบทะเบยีนกจิกรรมจะกำหนดรหสักจิกรรม โดยรหสักจิกรรมมโีครงสรางดงันี้

YYFFTTRUN ความหมาย yy = ป พ.ศ. FF = รหสัคณะ TT = ดาน  RUN = เลขรัน ตาม
ตวัอยาง 529901001

ขอ 6 การเขารวมโครงการ กจิกรรมและการรบัรองการเขารวมกจิกรรม
6.1 ในการเขารวมโครงการ กิจกรรมทุกคร้ังที่จัดโดยองคกรภายใน องคกร

กจิกรรมหรือองคกรภายนอก นักศกึษาจะตองลงชือ่ตามแบบฟอรมท่ีผจัูดโครงการกิจกรรมกำหนด
6.2 ใหรองคณบดฝีายพฒันา/กจิการนกัศกึษา ผอูำนวยการกองกจิการนกัศกึษา

หวัหนาหนวยงานท่ีจัดโครงการ กจิกรรม หรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมายจากบุคคลดังกลาว เปนผรูบัรอง
ผลการเขารวมกิจกรรม

ขอ 7 การบนัทึกขอมลูในระบบทะเบยีนกิจกรรม
7.1 โครงการ กจิกรรมท่ีจัดโดยคณะหรอืองคกรภายในใหผรูบัผิดชอบในคณะ

หรอืหนวยงานเปนผบูนัทึกขอมลูลงในระบบทะเบยีนกิจกรรม
7.2 โครงการ กจิกรรมทีจั่ดโดยกองกจิการนกัศกึษาใหผรูบัผดิชอบในกองกจิการ

นักศกึษาเปนผบูนัทึกขอมลูลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
7.3 โครงการ กจิกรรมท่ีจัดโดยองคกรภายใน ภายนอกท่ีดำเนนิการผานคณะ

ใหผรูบัผิดชอบในคณะเปนผบูนัทึกขอมลูลงในระบบทะเบยีนกจิกรรม
7.4 โครงการ กิจกรรมท่ีจัดโดยองคกรภายใน ภายนอกที่ดำเนินการผานกอง

กจิการนักศกึษาใหผรูบัผิดชอบในกองกิจการนักศกึษาเปนผบูนัทึกขอมลูลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
7.5 โครงการ กิจกรรมที่จัดรวมกันหลายคณะ ใหผูรับผิดชอบแตละคณะเปน

ผบูนัทึกขอมลูลงในระบบทะเบยีนกิจกรรม
7.6 โครงการ กิจกรรมท่ีจัดโดยองคกรภายนอก ใหนักศึกษาย่ืนคำรองท่ี

กองกจิการนักศกึษาเพือ่บันทึกขอมลูลงในระบบทะเบยีนกิจกรรมโดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑดงัน้ี
7.6.1 นักศกึษาตองยืน่แบบคำรองทีก่องกจิการนักศกึษากอนเขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวา 7 วัน
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7.6.2 หลงัจากนักศกึษาเขารวมกิจกรรมแลวนักศกึษากรอกแบบฟอรมและ
สงกำหนดการ รปูภาพ หรอืหลกัฐานอ่ืนเพือ่ประกอบการขอหนวย
กจิกรรมไดทีก่องกจิการนกัศกึษาหลงัเขารวมกิจกรรมภายใน 30 วัน
หากพนกำหนดนีแ้ลวถอืวาไมประสงคขอหนวยกจิกรรม

7.7 โครงการ กจิกรรมนอกเหนอืจากขอ 7.1 ถงึ 7.6 ใหนักศกึษายืน่คำรอง
พรอมหลกัฐานการเขารวมตอกองกิจการนักศกึษาเพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารจดัการ
การเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่บนัทึกขอมลูลงในระบบ
ทะเบยีนกิจกรรม

การเทยีบโอนประสบการณดานพฒันาศกัยภาพตนเอง ในตำแหนงท่ีไดรบัการแตงต้ัง
จากคณะ/มหาวิทยาลัย ใหหนวยงานที่แตงตั้ง บันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียน ยกเวนกรณี
ประสบการณอืน่ ๆ  ใหนักศกึษายืน่คำรองพรอมหลกัฐานตอกองกจิการนักศกึษา เพือ่บนัทึกขอมลู
ลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

ใหคณะ กองกจิการนกัศกึษา องคกรภายใน บนัทึกการเขารวมกิจกรรมของนกัศกึษา
ใหเสรจ็สิน้หลงัจากสิน้สดุกจิกรรมน้ัน ๆ ภายในวนัท่ี 15 ของเดอืนถดัไป ถาไมทนักำหนดเวลา
ใหทำบนัทึกพรอมเหตผุลความจำเปนเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวมกิจกรรม
แบบบรูณาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่ขออนุมตัเิปดระบบบนัทึกรายชือ่นักศกึษา
เปนกรณไีป

ขอ 8 การกำกบัติดตามและประเมินผล
8.1 ใหคณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวมกิจกรรมแบบบรูณาการของคณะ

รวบรวมและสรุปผลการเขารวมกิจกรรมของนักศกึษา ภายหลงัส้ินสุดแตละภาคการศกึษา เสนอตอ
คณะกรรมการประจำคณะ

8.2 ใหกองกจิการนักศกึษา รวมรวมและสรุปผลการเขารวมกิจกรรมของนักศกึษา
ภายหลงัสิน้สุดแตละภาคการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวมกิจกรรมแบบ
บรูณาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่พจิารณาตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน

ขอ 9 การตรวจสอบขอมูลทะเบยีนกจิกรรม
9.1 ใหกองกิจการนักศึกษา จัดทำระบบฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของ

นักศกึษาเพือ่ใหนักศกึษาสามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได
9.2 กรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยในขอมูลทะเบียนกิจกรรม หรือประสงคขอ

ตรวจสอบหนวยกจิกรรมใหยืน่คำรองทีค่ณะ กองกจิการนกัศกึษา หลงัการเขารวมโครงการ กจิกรรม
ภายในวันทำการสุดทายของเดือนถัดไป
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ขอ 10 การตรวจสอบหนวยกจิกรรมเพือ่สำเรจ็การศกึษา
ใหคณะ เปนผตูรวจสอบและรบัรองผลการเขารวมกิจกรรมของนักศกึษาใหเปน

ไปตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการ
ของนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 11 การออกใบระเบยีนกิจกรรมนักศกึษา
ใหกองกจิการนักศกึษาเปนผอูอกใบระเบยีนกิจกรรมนักศกึษาใหแกนักศกึษา

ภายในไมเกนิ 3 วัน นับจากวนัท่ีไดรบัคำรอง โดยมีข้ันตอนและหลกัฐานประกอบดงัน้ี
11.1 นักศกึษากรอกแบบฟอรมและย่ืนแบบคำรองไดทีก่องกจิการนักศกึษา
11.2 นักศกึษาชำระคาธรรมเนยีมตามมหาวทิยาลยักำหนดทีก่องกจิการนกัศกึษา
11.3กองกจิการนกัศกึษาจัดทำใบระเบยีนกจิกรรมนักศกึษาเพือ่เสนอนายทะเบยีน

หรอืผชูวยนายทะเบียนท่ีมหาวทิยาลยัแตงตัง้ใหรบัผิดชอบเร่ืองกจิกรรมการเรียนรแูบบบรูณาการ
ของนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผลูงนาม

ขอ 12 การเทยีบคา เทยีบโอน และเทยีบคาประสบการณ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
ดงัตอไปนี้

12.1 นักศกึษาตองเขารวมกิจกรรมอยางนอยรอยละ 80 ของระยะเวลาท่ีกำหนด
ในโครงการ จึงจะสามารถนบัหนวยกิจกรรมได โดยการเทยีบคาหนวยกิจกรรม 1 ชัว่โมง ใหคิด 0.33
หนวยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไมเกิน 9 ชั่วโมง โดยคิดเฉพาะชวงปฏิบัติงานจริงไมนับชวงเวลา
เดนิทางและเตรยีมงาน

กรณนัีกศกึษาเขารวมโครงการท่ีมกีจิกรรมยอยหลายดาน ใหนับหนวยกิจกรรมยอยน้ัน
ได โดยเวลาการเขารวมกิจกรรมยอยน้ันจะตองไมซ้ำซอนกัน ทั้งนี้ ใหคณะ หนวยงานกำหนด
รายละเอยีดของกจิกรรมยอยน้ัน ๆ  พรอมระบดุานกจิกรรมและกำหนดการทีช่ดัเจน

12.2 ผดูำรงตำแหนงดงัตอไปนีใ้หเทยีบคาประสบการณไดตามหลกัเกณฑดงัน้ี
12.2.1 นายกองคการนกัศกึษา ประธานสภานกัศกึษา นายกสโมสร

คณะและประธานกรรมการหอพกันักศกึษา ไดรบัการเทยีบคา
ประสบการณดานพฒันาศกัยภาพตนเอง จำนวน 15 หนวย
กจิกรรม

12.2.2 คณะกรรมการบรหิารองคการนกัศกึษา กรรมการสภานกัศกึษา
และประธานชมรมไดรบัการเทยีบคาประสบการณดานพฒันา
ศกัยภาพตนเอง จำนวน 10 หนวยกิจกรรม

12.2.3 ประธานกลมุนักศกึษา กรรมการสโมสรนักศกึษาคณะ สมาชกิสภา
นักศกึษา ประธานชุมนุมและกรรมการหอพกันักศกึษา ไดรบัการ
เทียบคาประสบการณดานพฒันาศกัยภาพตนเอง จำนวน 5
หนวยกิจกรรม
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ทัง้น้ี หากดำรงตำแหนงไมครบตามวาระใหคิดจำนวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลา
ทีป่ฏบิตังิานจรงิ หลกัฐานทีใ่ชในการเทยีบคาประสบการณ ตามขอ 12.2.1 ถงึ 12.2.3 ประกอบดวย

1. แบบฟอรมขอเทียบคาประสบการณ
2. คำสัง่หรอืประกาศของมหาวทิยาลยั คณะ องคกรกจิกรรม หรอืหลกัฐานอืน่
เพือ่ประกอบการพจิารณา

ตำแหนงอืน่ ๆ หรอืกจิกรรมท่ีไมไดกำหนดไวขางตนใหคณะกรรมการบรหิารจดัการ
การเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูพิจารณาเทียบคา
ประสบการณ

12.3 ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชา รวมท้ังนักศึกษาใหมที่
เคยเรียนในมหาวิทยาลยัขอนแกน สามารถเทียบโอนได ทัง้น้ี นักศกึษาตองยืน่แบบคำรองขอเทียบโอน
ภายใน 1 ภาคการศกึษานับจากท่ีเขาหรอืโอนยายสาขาวิชาหรอืยายคณะ โดยย่ืนท่ีกองกจิการนักศกึษา
และคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกนเปนผพูจิารณา ในกรณทีีไ่มมายืน่ตามระยะเวลานีใ้หถอืวาไมประสงคจะขอโอนหนวยกิจกรรม

ทัง้น้ี การเทยีบหนวยกิจกรรม กรณอีืน่ ๆ  ทีไ่มระบุไวในประกาศนี ้หากเปนการสมควร
ใหมกีารเทยีบโอนหนวยกจิกรรมใหคณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวมกจิกรรมแบบบรูณาการ
ของนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนพจิารณาเปนกรณ ีๆ  ไป

ขอ 13 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ โดยมีอำนาจวินิจฉัยปญหา
ตามประกาศน้ี การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ  ณ  วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2556

                                                   (ลงชือ่)    ลขิิต  อมาตยคง
                                       (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)

                                             รองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศกึษาและศษิยเกาสมัพนัธ
                                               ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1668/2557)
เรือ่ง หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรยีนรแูบบบรูณาการ

ของนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
********************

เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมุงสงเสริมศักยภาพให
นักศกึษาเปนผทูีป่ระกอบดวย วิทยา จริยา ปญญา เปนบัณฑติท่ีพงึประสงคของมหาวทิยาลยั และ
เพือ่ใหการเขารวมกิจกรรมการเรยีนรแูบบบรูณาการของนกัศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสทิธภิาพสอดคลองกบัหลกัสตูรการจัดการศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวม
กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2557
เมือ่วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 13 มถินุายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยัขอนแกน จึงออก
ประกาศดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1668/2557) เรือ่ง
หลกัเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการของนักศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่1414/2557) และใหใชประกาศ
ฉบบัน้ีแทน

ขอ 3 ประกาศฉบบัน้ีใหใชบงัคบักบันักศกึษาระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน
ทีเ่ขาศกึษาต้ังแตปการศกึษา 2552 เปนตนไป

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายความวา คณะวชิาหรอืหนวยงานท่ีเรียก

ชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทา
คณะและใหหมายความถึงหนวยงาน
เจาของโครงการดวย

“คณบดี” หมายความวา คณบด ีผอูำนวยการศนูย สถาบนั
สำนกัหรอืหนวยงานท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่
ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะและใหหมายความ
ถงึหวัหนาหนวยงานท่ีเปนเจาของ
โครงการดวย
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวม
กจิกรรมแบบบูรณาการของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน

“นักศกึษา” หมายความวา นักศกึษาท่ีศกึษาในหลกัสตูรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“กจิกรรม” หมายความวา กจิกรรมหรือโครงการเสริมหลกัสตูรท่ี
ไมเปนสวนหนึง่ของการเรยีนการสอน
ซึง่มหาวิทยาลยั คณะ องคกรกิจกรรม
หรอืองคกรภายนอกจัดข้ึน

“หนวยกจิกรรม” หมายความวา จำนวนหนวยนับโดยเทยีบจากระยะ
เวลาการจดักจิกรรมท่ีนักศกึษาเขารวม
โครงการหรือกจิกรรม ทัง้น้ี การกำหนด
หนวยกิจกรรมใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกำหนด

“องคกรภายนอก”หมายความวา หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ซึง่ไมอยภูายใตการกำกบัของมหาวทิยาลยั

“องคกรกิจกรรม” หมายความวา กลมุกจิกรรมนักศกึษาประเภทตาง ๆ
ประกอบดวย องคการนักศกึษา สภา
นักศกึษา หอพกันักศกึษา ชมรม กลมุ
นักศกึษา สโมสรนกัศกึษาคณะและ
ชมุนุม

ขอ 5 ใหมหาวทิยาลยัแตงต้ังคณะกรรมการท่ีมอีงคประกอบและหนาที ่ดงัน้ี
5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ

5.1.1 อธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดทีีไ่ดรบัมอบหมาย เปนประธาน
คณะกรรมการ

5.1.2 รองคณบดีหรือผบูริหารท่ีไดรบัมอบหมายจากทุกคณะ เปนกรรมการ
5.1.3 ผทูรงคุณวฒุทิีม่ปีระสบการณดานพฒันานกัศกึษาไมเกนิ 3 คน

เปนกรรมการ
5.1.4 ผอูำนวยการสำนักบริหารและพฒันาวิชาการ เปนกรรมการ
5.1.5 ผอูำนวยการกองกจิการนักศกึษา      เปนกรรมการและเลขานุการ
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5.2 หนาทีข่องคณะกรรมการ
5.2.1 กำหนดหลกัเกณฑและแนวปฏิบตัเิพือ่ใหการเขารวมกิจกรรมแบบ

บรูณาการของนกัศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยใหจัดทำเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

5.2.2 กำหนดและอนมุตัหินวยกิจกรรมของแตละโครงการและพจิารณา
เทยีบคาประสบการณผนูำองคกรกิจกรรมและเทยีบโอนหนวย
กจิกรรม

5.2.3 แตงต้ังคณะอนกุรรมการเพ่ือปฏบิตัหินาทีแ่ทนคณะกรรมการใน
ขอบเขตหนาทีข่องคณะกรรมการได

5.2.4 กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการรวมกิจกรรมของนักศกึษา
5.2.5 สรปุประเมนิผลการดำเนนิงานและใหขอมูล เสนอแนะและรายงาน

ผลเสนอตอมหาวทิยาลยั
5.2.6 หนาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 6 ใหคณะทีม่นัีกศกึษาสงักดัแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวมกิจกรรม
แบบบรูณาการ โดยใหมหีนาทีด่งัตอไปน้ี

6.1 รวบรวมขอมูลแผนการจดักจิกรรมของคณะ องคกรกจิกรรมภายใตกำกบั
ของคณะ เพือ่จดัหมวดหมกูจิกรรมใหเปนไปตามขอ 7

6.2 พจิารณากำหนดหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพจิารณาเทยีบคา และ
เทยีบโอนประสบการณการเขารวมกิจกรรมของนักศกึษาในสงักดั ตามหลกัเกณฑหรอืแนวปฏิบตัิ
ทีม่หาวิทยาลยักำหนดแลวนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือพจิารณาอนุมตัิ

6.3 ประชาสมัพนัธ กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการรวมกจิกรรมของนกัศกึษา
ในคณะ

6.4 หนาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีค่ณบดมีอบหมาย
ขอ 7 นักศกึษาตองเขารวมกิจกรรมครบ 5 ดาน ดงัน้ี

7.1 ดานการพฒันาศกัยภาพตนเอง หมายถงึ กจิกรรมท่ีมงุสงเสริมพฒันาความ
สามารถของนักศกึษาดานภาวะผนูำ บคุลิกภาพ สงเสริมการเรียนรตูลอดชีวิต พฒันาทกัษะดานภาษา
ตางประเทศ ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รวมท้ังกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสขุอนามยั กฬีาและ
นันทนาการ

7.2 ดานการธำรงไวซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ เสรมิสรางจติสำนึก
ความภาคภมูใิจในมหาวทิยาลยัและคณะ หมายถงึ กจิกรรมท่ีมงุสงเสรมิความภาคภมูใิจในสถาบนั
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย การปกครองในระบอบประชาธปิไตย การเปนพลเมืองทีด่ขีองประเทศ
และประชาคมโลกและรกัษาไวซึง่เอกลกัษณมหาวทิยาลยั สรางความรกัความสามคัคีความผูกพนักบั
มหาวทิยาลยัและคณะ
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7.3 ดานการเสรมิสรางจติอาสาและจติสาธารณะ หมายถงึ กจิกรรมท่ีมงุสงเสรมิ
ใหนักศกึษาเกดิจิตสำนกึในการชวยเหลอืผอูืน่ โอบออมอาร ีบำเพญ็ประโยชนตอสวนรวม รบัผดิชอบ
ตอสงัคมและสาธารณสมบตัิ

7.4 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีมุง
สงเสรมิใหนักศกึษาเปนคนดีมจีรรยาบรรณวชิาชพีสามารถอยรูวมในสงัคมอยางมคีวามสขุ

7.5 ดานการอนุรกัษศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาทองถิน่ หมายถงึ กจิกรรม
ที่มุงสงเสริมการสรางจิตสำนึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสรมิแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง รวมท้ังการอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

ขอ 8 นักศกึษาจะสำเรจ็การศกึษาจะตองมคุีณสมบตัคิรบตามเง่ือนไขขอ 29 แหงระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกิจกรรมตาม
ขอ 7.1 ถงึขอ 7.5 ใหครบทุกดาน และตองผานหลกัเกณฑดงัตอไปน้ี

8.1 นักศึกษาหลักสูตร 2 ป หรือ 2 ปคร่ึง ตองเขารวมกิจกรรมรวมท้ังสิ้น
ไมนอยกวา 30 หนวยกิจกรรม

8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ป หรือ 3 ปคร่ึง ตองเขารวมกิจกรรมรวมท้ังสิ้น
ไมนอยกวา 45 หนวยกิจกรรม

8.3 นักศกึษาหลกัสตูร 4 ป 5 ป หรอื 6 ป ตองเขารวมกจิกรรมรวมท้ังสิน้
ไมนอยกวา 60 หนวยกิจกรรม

8.4 นักศกึษาพกิารหรอืทุพลภาพตองเขารวมกิจกรรมใหครบทุกดานรวมท้ังสิน้
ไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนหนวยกิจกรรมทีก่ำหนดในหลักสตูรตามขอ 8.1 ถงึขอ 8.3

8.5 นักศกึษาหลกัสตูรสองปริญญาหรอืหลกัสตูรรวมระหวางสถาบนัการศกึษา
ที่มีระยะเวลาศึกษาในสถาบันการศึกษาตางประเทศ ใหนับจำนวนหนวยกิจกรรมตามจำนวนปที่
กำหนดไวในหลกัสูตรในเวลาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัตามขอ 8.1 ถงึ 8.4 หรอืใหเปนไปตามทีส่ถาบนั
ตางประเทศกำหนด

ขอ 9 การเขารวมโครงการ กจิกรรมและการรบัรองการเขารวมกจิกรรม
9.1 กจิกรรมท่ีจัดโดยคณะและองคกรกจิกรรม

9.1.1 นักศกึษาตองลงทะเบยีนเขารวมกิจกรรมและเขารวมกิจกรรม
9.1.2 ใหคณะหรอืองคกรกจิกรรมท่ีจัดกจิกรรมตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม
9.1.3 ใหคณบดีหรือหวัหนาองคกรกิจกรรมหรือผทูีไ่ดรบัมอบหมายจาก

บคุคลดงักลาว เปนผรูบัรองผลการเขารวมกจิกรรม
9.1.4 ใหเจาหนาทีผ่รูบัผิดชอบของคณะ บนัทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรม

เขาในระบบทะเบียนกิจกรรม
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9.2 กจิกรรมท่ีจัดโดยองคกรภายนอก
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมแลวตองสงแบบการขอเทียบหนวยกิจกรรม

ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด พรอมแนบหลกัฐานท่ีมตีราประทบัขององคกรภายนอกทีจั่ดกจิกรรม
(ถามี) และใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาของโครงการลงนามเพื่อรับรองการเขารวมโครงการนั้น
เพือ่ประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดทีก่องกิจการนักศกึษา หลงัเขารวมกิจกรรมภายใน 15 วันทำการ
หากพนกำหนดน้ีแลวถือวานกัศกึษาไมประสงคขอหนวยกิจกรรม

ขอ 10 การคดิหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลกัเกณฑ ดงัตอไปน้ี
การเทียบคาหนวยกิจกรรม 1 ชัว่โมง ใหคิด 0.33 หนวยกิจกรรม ใน 1 วัน  คิด

ไมเกนิ 9 ชัว่โมง โดยคิดเฉพาะชวงปฏิบตังิานจริงไมนับชวงเวลาเดินทาง เตรียมงานและนักศกึษา
ตองปฏบิตัติามเงือ่นไขท่ีโครงการหรอืกจิกรรมกำหนดดวย

ขอ 11 การเทยีบหนวยกิจกรรมของนักศกึษาผดูำรงตำแหนงในองคกรกจิกรรม ใหเทียบ
หนวยกจิกรรมไดตามหลกัเกณฑดงัน้ี

11.1นายกองคการนักศกึษา ประธานสภานักศกึษา นายกสโมสรคณะและ
ประธานกรรมการหอพักนักศกึษา ไดรบัการเทียบหนวยกิจกรรมดานพฒันา
ศกัยภาพตนเอง จำนวน 15 หนวยกิจกรรม

11.2คณะกรรมการบริหารองคการนักศกึษา กรรมการสภานกัศกึษาและประธาน
ชมรม ไดรบัการเทยีบหนวยกิจกรรมดานพฒันาศกัยภาพตนเอง จำนวน 10
หนวยกิจกรรม

11.3ประธานกลมุนักศกึษา กรรมการสโมสรนกัศกึษาคณะ สมาชกิสภานกัศกึษา
ประธานชมุนุมและกรรมการหอพกันักศกึษา ไดรบัการเทยีบหนวยกิจกรรม
ดานพฒันาศกัยภาพตนเอง จำนวน 5 หนวยกิจกรรม

ทั้งนี้ หากดำรงตำแหนงไมครบตามวาะใหคิดจำนวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลา
ทีป่ฏบิตังิานจริง หลกัฐานท่ีใชในการเทียบหนวยกิจกรรมตามขอ 11.1 ถงึ 11.3 ประกอบดวย

1) แบบขอเทียบหนวยกิจกรรม
2) คำสัง่หรอืประกาศของมหาวทิยาลยัคณะองคกรกจิกรรมหรือหลกัฐานอ่ืน

เพือ่ประกอบการพจิารณา
ตำแหนงอื่น ๆ ที่ไมไดกำหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวย

กจิกรรม
ขอ 12 การเทยีบโอนหนวยกจิกรรมใหเปนไปตามหลกัเกณฑ ดงัตอไปนี้

ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมท้ังนักศึกษาใหมที่เคยเรียน
ในมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนหนวยกิจกรรมได ทัง้น้ี นักศกึษาตองย่ืนแบบคำรองขอเทียบโอน
ภายใน 1 ภาคการศกึษา นับจากทีเ่ขาศกึษาในคณะหรอืโอนยายสาขาวิชา โดยย่ืนคำรองขอเทียบ



323

โอนหนวยกิจกรรมท่ีกองกจิการนักศกึษาในกรณีทีไ่มยืน่ตามระยะเวลาน้ี ใหถอืวานกัศกึษาไมประสงค
จะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม

ทัง้น้ี การเทยีบโอนหนวยกิจกรรม กรณอีืน่ ๆ   ทีไ่มระบใุนประกาศนี ้ใหคณะกรรมการ
พจิารณาเปนกรณี ๆ ไป

ขอ 13 การตรวจสอบขอมูลทะเบยีนกจิกรรม
13.1 ใหกองกจิการนกัศกึษา จัดทำระบบฐานขอมลูการเขารวมกจิกรรมของ

นักศกึษาเพือ่ใหนักศกึษาสามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได
13.2กรณทีีนั่กศกึษามขีอสงสยัในขอมูลทะเบยีนกจิกรรมหรอืประสงคของ

ตรวจสอบหนวยกิจกรรมใหยืน่คำรองท่ีคณะหรอืกองกจิการนักศกึษา
ภายหลงัโครงการหรอืกจิกรรมเสรจ็สิน้แลวไมเกนิ 60 วัน หากพนกำหนด
เวลาดังกลาวถือวาหนวยกิจกรรมของโครงการน้ัน ๆ  ถกูตองแลว

ขอ 14 การตรวจสอบหนวยกจิกรรมเพือ่สำเรจ็การศกึษา
ใหคณะเปนผตูรวจสอบและรับรองผลการเขารวมกิจกรรมของนักศกึษาใหเปน

ไปตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการ
ของนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 15 การออกใบระเบยีนกิจกรรม (Activities Transcript)
ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน

3 วันทำการ นับจากวนัท่ีไดรบัคำรองโดยมข้ัีนตอนและหลกัฐานประกอบดงันี้
15.1 นักศกึษากรอกและยืน่แบบคำรองไดทีก่องกจิการนักศกึษา
15.2 นักศกึษาชำระคาธรรมเนยีมตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดทีก่องกจิการนกัศกึษา
15.3กองกจิการนกัศกึษาจดัทำใบระเบยีนกิจกรรมเพ่ือเสนอนายทะเบยีนหรอื

ผชูวยนายทะเบียนท่ีไดรบัการแตงต้ังโดยอธิการบดีใหรบัผิดชอบเร่ืองกจิกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการ
ของนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผลูงนาม

ขอ 16 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ีโดยมีอำนาจออกหลกัเกณฑ แนวปฏิบติั
หรอืคำสัง่ทีเ่กีย่วกับการดำเนนิการซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัประกาศนี้

ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกับการตีความหรือปญหาในการปฏิบตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดี
เปนผวิูนิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิการบดีถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

                                                      (ลงชือ่)    กติติชยั  ไตรรตันศริชิยั
                                                         (รองศาสตราจารยกติติชยั  ไตรรัตนศริชิยั)
                                                               อธกิารบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน
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หมวดท่ี 5

1. การจางนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ - ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 829/2540) เรือ่งกำหนดอตัรา
คาจางนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ

2. เงินยืมฉุกเฉิน และเงินชวยเหลือ - ระเบียบฯ วาดวยกองทุนอาหารกลางวัน
คาอาหารกลางวัน เครือเจริญโภคภณัฑ พ.ศ. 2534

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 1740/2552) เรือ่งหลกัเกณฑ
เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 1530/2553) เรือ่งขอกำหนด
เกี่ยวกับโครงการเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
สำหรบันักศกึษา พ.ศ. 2553

3. กองทนุสงเสรมิและพฒันา                - ระเบียบฯ วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิต
การผลิตบัณฑติ บณัฑติคณะตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.

2537
4. ทุนการศึกษา - ระเบียบฯ วาดวยทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2547
- ระเบียบฯ วาดวยกองทุนการศึกษากลุมบริษัท

สรุาทิพย  พ.ศ. 2540
- ระเบียบฯ วาดวยกองทุนการศึกษาชาวสวิส

พ.ศ. 2532
5. การยายทะเบียนบานของนักศึกษา - ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 657/2538) เรือ่งการยาย

ทะเบียนบานของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
6. การพจิารณาใหกติตบิตัรนักศกึษา - ประกาศฯ (ฉบบัที ่896/2545) เรือ่ง หลกัเกณฑ

การใหกิตติบัตรแกนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานกิจกรรม
เสริมหลักสูตรดีเดน

เร่ือง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ

ระเบียบ และแนวปฏิบัติอ่ืนท่ีนักศึกษาควรทราบ

สาระสำคัญ เน้ือหาของหมวดนีก้ลาวถงึระเบยีบและประกาศอืน่ท่ีนักศกึษาควรทราบ เชน ระเบยีบฯ
วาดวยทุนการศึกษาและเงินยืมฉุกเฉิน ประกาศฯ เร่ืองกำหนดอัตราคาจางนักศึกษา
ปฏบัติงานพิเศษ เรื่องทุนการศึกษา และประกาศฯ ของฝายกิจการนักศึกษาเกี่ยวกับ
การใชบริการสาธารณะที่อยูในความดูแลของฝายกิจการนักศึกษา สรุปไดดังน้ี
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เร่ือง ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ
7. บริการดานกีฬา - ระเบยีบฯ วาดวยการใช ดแูลและบำรงุรกัษาอาคารพละ

ของมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2526
- ระเบยีบฯ วาดวยสระน้ำมหาวทิยาลยัขอนแกน

พ.ศ. 2533
- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 564/2532) เรือ่งกำหนดวธิี

ปฏิบัติการใชและดูแลบำรุงรักษาสระวายน้ำ
มหาวิทยาลยัขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 208/2533) เร่ืองขอกำหนดการ
จัดและใชบริการสระวายน้ำ

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 368/2533) เรือ่ง ปรับคา
ธรรมเนียมใบสมัครเปนสมาชิกสระวายน้ำ
“ชนเหน็ชอบ” สำหรบัสมาชกิประเภท ก.

- ประกาศฯ วาดวยการยืมอุปกรณพลศึกษาสวนกลาง
พ.ศ. 2521

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่58) เรือ่ง กำหนดเวลาการใช
กระแสไฟฟาบริเวณสนามกีฬากลางแจง

8. การดูแลระบบคอมพิวเตอร การใช - ระเบียบฯ วาดวยการดูแลระบบคอมพิวเตอรและ
บริการคอมพวิเตอร ระบบเครือขาย การใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551
และเครือขายอินเทอรเน็ต - ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 983/2545) เรือ่งหลกัเกณฑ

การใชบริการระบบเครือขายและเครือขายอินเตอรเน็ต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 331/2552) เร่ือง สทิธ ิหนาที่
และความรับผิดชอบของผูใชบริการและผูดูแลระบบ
คอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัขอนแกน

- การใชบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลยัขอนแกน

9. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา - ประกาศฯ (ฉบบัท่ี 2/2553) เรือ่ง การทำบตัร
ประจำตัวนักศึกษา

10. การบริการสุขภาพ - ระเบียบฯ วาดวยการบริการสขุภาพแกนักศกึษา
มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2545

11. มาตรการสงเสริมคุณธรรม - ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 461/2544) เรือ่ง มาตรการ
 จริยธรรมและคุณภาพการดำรงชีวิต สงเสรมิการปฏบิตัติามกฎหมายโดยเครงครดั

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน
- ประกาศฯ (ฉบบัท่ี  462/2544) เรือ่ง มาตรการ

สงเสริมการปฏิบตัติามกฎหมายการใชรถ
ใชถนนโดยเครงครัดในมหาวทิยาลยัขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 463/2544) เรือ่ง มาตรการจำกดั
การจำหนายและเสพสุรา และเครื่องดื่มมึนเมา
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

- ประกาศฯ (ฉบบัที ่ 464/2544) เรือ่ง มาตรการจำกดั
การจำหนายและจุดวัตถุระเบิดหรือวัตถุประเภท
ดอกไมเพลงิภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 829/2540)
เรือ่ง  กำหนดอตัราคาจางนกัศกึษาปฏบัิติงานพเิศษ

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงอตัราคาจางนักศกึษาปฏิบตังิานพเิศษ ใหเหมาะสมกบั
สภาพการณปจจุบนั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย เงนิรายได
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2540 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการเงินรายไดในคราวประชุม
คร้ังที ่4/2540 เมือ่วันท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2540 มหาวทิยาลยัขอนแกน จึงออกประกาศกำหนด
อตัราคาจางนักศกึษาปฏิบตังิานพเิศษไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 829/2540) เรือ่ง
กำหนดอตัราคาจางนกัศกึษาปฏบิตังิานพเิศษ”

ขอ 2 บรรดาประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในสวนท่ีกำหนดไวแลวในประกาศน้ี หรือซึ่งขัด
หรอืแยงกบัประกาศนี ้ใหใชประกาศนีแ้ทน

ขอ 3 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
“อัตราคาจาง” หมายถงึ อตัราคาจางนักศกึษาปฏิบตังิานพเิศษโดยเบิกจาย

จากเงินรายไดของหนวยงานท่ีขออนุมตัจิาง แตไมรวม
ถงึการจางนกัศกึษาปฏบิตังิานในโครงการวจัิย
ดวยเงินทุนวิจัยหรือเงนิบริจาค

ขอ 5 อตัราคาจางสำหรบังานประเภทตาง ๆ กำหนดดงัน้ี
5.1 งานทัว่ไปคาจางชัว่โมงละ 25 บาท แตไมเกนิวันละ 100 บาท
5.2 งานสอนพเิศษ

ก. ระดบัอนุบาล คาจางชัว่โมงละ 50 บาท ตอนักศกึษา 1 คน
ข. ระดบัประถม คาจางชัว่โมงละ 50 บาท ตอนกัศกึษา 1 คน
ค. ระดบัมธัยมศกึษา คาจางชัว่โมงละ 75 บาท ตอนกัศกึษา 1 คน

5.3 งานบริการดานเกษตร คาจางชัว่โมงละ 30 บาท
5.4 งานบรกิารพมิพ หนาละ 10 บาท
5.5 งานสมัภาษณเกบ็ขอมลูวิจัย รายละหรอืตวัอยางละ 20 บาท
5.6 งานท่ีมลีกัษณะพเิศษ ผวูาจางและนักศกึษาอาจตกลงเร่ืองอตัราคาจางไดตาม

ความเหมาะสม

*******************
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ขอ 6 ในระหวางปดภาคการศึกษาจะจางนักศึกษาทำงานเปนรายวันไดในอัตราคาจาง
วันละ 120 บาท

ขอ 7 ระยะเวลาการทำงานในภาคการศึกษาปกติ ถานักศกึษาลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวน
หนวยกิตใหทำงานไดสปัดาหละไมเกนิ 18 ชัว่โมง ถานกัศกึษาลงทะเบียนเรียนไมเตม็หนวยกิตให
คณะทีนั่กศกึษาสงักดัพจิารณาจำนวนช่ัวโมงทำงานตามความเหมาะสม

ขอ 8 ใหรองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษาเปนผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2540

(ลงชือ่)  ปริญญา  จินดาประเสริฐ
                               (รองศาสตราจารยปรญิญา  จินดาประเสรฐิ)

                                                      อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน



328

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย กองทนุอาหารกลางวนัเครอืเจริญโภคภัณฑ พ.ศ. 2534

ตามท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ ไดบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
ใหแกมหาวิทยาลยัขอนแกน เพือ่จัดต้ังเปนกองทุนหาดอกผลเปนเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวนั
ใหแกนักศกึษาทีก่ำลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน น้ัน เพือ่ใหบรรลวัุตถปุระสงคของผบูรจิาค
สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จึงวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย กองทนุอาหารกลางวนัเครือ
เจริญโภคภณัฑ พ.ศ. 2534”

ขอ 2 ในระเบียบน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“เงนิกองทนุ” หมายถงึ เงนิกองทุนอาหารกลางวนัเครือเจรญิโภคภณัฑ
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“รองอธกิารบดี” หมายถงึ รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา
“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 3 ใหจัดต้ังกองทุนอาหารกลางวันเครือเจริญโภคภัณฑ จำนวน 500,000 บาท
(หาแสนบาทถวน)

ในกรณีที่เครือเจริญโภคภัณฑ บริจาคเงินเพิ่มใหกองทุนใหนำเขาสมทบเปนกองทุน
ตามวรรคแรกดวย

ขอ 4 ใหมหาวทิยาลยัจัดหาผลประโยชนจากเงนิกองทนุตามขอ 3
ขอ 5 ใหนำผลประโยชนที่ไดรับจากเงินกองทุนมาจัดสรรเปนเงินชวยเหลือคาอาหาร

กลางวันใหนักศกึษาผมูคุีณสมบตัดิงัน้ี
5.1 กำลงัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรี
5.2 มคีวามประพฤตเิรยีบรอย
5.3 ขาดแคลนทุนทรัพย

ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนอาหารกลางวัน ประกอบดวยอธิการบดี
เปนประธาน รองอธิการบดี ผูแทนเครือเจริญโภคภัณฑ 1 คน หัวหนากองกิจการนักศึกษา
เปนกรรมการ และใหหวัหนางานบรกิารและสวสัดกิาร กองกจิการนักศกึษา เปนกรรมการและเลขานกุาร

กรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังใหมวีาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรบัการ
แตงต้ังใหมอกีได

*******************
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ในระหวางที่อธิการบดีมิไดแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบวาระดำรงตำแหนง
ใหกรรมการชุดเดิมปฏิบตัหินาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะแตงต้ังกรรมการใหมแลว

ขอ 7 คณะกรรมการบรหิารกองทนุตามขอ 6 มหีนาทีด่งัน้ี
7.1 พจิารณากำหนดจำนวนนกัศกึษาและจำนวนเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั

จากเงนิผลประโยชนทีไ่ดรบัจากกองทุนเปนป ๆ  ไป
7.2 พจิารณานำเงนิกองทุนไปหาผลประโยชนโดยการฝากธนาคารพาณชิย หรอื

บริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย หรอืซือ้พนัธบัตรขององคการรฐับาล แลวนำ
ดอกผลมาดำเนินการตามขอ 7.1

7.3 พจิารณาผทูีส่มควรไดรบัเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนัตามทีค่ณะกรรมการ
จัดสรรเงินชวยเหลอืคาอาหารกลางวนัของมหาวทิยาลยัขอนแกนเสนอมา

7.4 พจิารณากำหนดหลกัเกณฑ เงือ่นไข และรายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิกองทนุ
7.5 จัดทำงบการเงิน และรวบรวมขอมลูตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัเงนิกองทุน รายงาน

มหาวทิยาลยัและเครอืเจริญโภคภณัฑเพือ่ทราบทกุป
ขอ 8 ใหอธกิารบดี หรอืผไูดรบัมอบหมายจากอธิการบดี มอีำนาจส่ังจายเงนิตามมติของ

คณะกรรมการบริหารกองทุน การส่ังจายเงนิใหจายเปนเช็ค โดยมีผลูงนามส่ังจายเช็ค 2 คน คือ
อธกิารบดี หรอืรองอธกิารบดฝีายกจิการนักศกึษา และผอูำนวยการกองคลัง หรอืหวัหนางานเงนิ
รายได กองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแกน

ขอ 9 ใหใชระเบียบน้ี ตัง้แตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  พฤษภาคม พ.ศ. 2534

     (ลงช่ือ)     วิจิตร  ศรสีอาน
                    (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรสีอาน)

                                                          นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1740/2552)
เร่ือง หลกัเกณฑเงนิยมืฉกุเฉนินกัศกึษา มหาวิทยาลยัขอนแกน

ดวยฝายพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกนไดรบัเงนิบริจาคจากบคุลากร สมาคม ศษิย
เกามหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพิ่มเติม
เพือ่จดัต้ังเปนกองทนุเงนิยืมฉกุเฉนินักศกึษา เพือ่ชวยเหลอืนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีประสบ
ปญหาความจำเปนและเดือดรอนทางดานการเงิน จึงวางหลักเกณฑการยืมเงินฉุกเฉินนักศึกษา
ไวดงัน้ี

ขอ 1 คุณสมบตัขิองผมูสีทิธิย์มืเงนิ
1.1 ตองมีสถานภาพเปนนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ระดบัปริญญาตรี และ

ไมอยใูนระหวางลาพกัการศกึษา หรอืถกูลงโทษทางวินัยนักศกึษา
1.2 ตองมีความเดือดรอนดานการเงิน ในกรณทีีม่ผีเูดือดรอนหลายคนใหพจิารณา

ตามลำดบัการยืน่ท่ีหนวยการเงนิและบญัชี กองกจิการนกัศกึษา
1.3 ตองมคีะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) ไมต่ำกวา 2.00 ยกเวนนักศกึษาชัน้ปที ่1 ภาคการศกึษา
ตน
1.4 ผยูมืจะตองไมอยใูนระหวางคางชำระเงนิยืมฉกุเฉินนักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 2 การยมืเงนิฉุกเฉนินักศกึษา
2.1 ในกรณทีีม่คีวามเดือดรอนเกดิข้ึนจากเรือ่งใด ๆ  ใหยมืเงนิไดในวงเงินไมเกนิ

1,000 บาท (หนึง่พนับาทถวน) ตอคร้ัง
2.1.1 นักศกึษาผยูมืตองกรอกแบบคำขอยืมเงินฉุกเฉนิ และย่ืนพรอม

หลกัฐานประกอบ ไดแก บตัรประจำตวันักศกึษา หลกัฐานการ
ลงทะเบยีน

2.1.2 เมือ่คำขอยืมเงินฉุกเฉนิและหลกัฐานท่ียืน่ประกอบไดถกูตรวจสอบ
โดยเจาหนาทีว่าถกูตองสมบูรณจึงจะจายเงนิสดใหนักศกึษาผยูมืได
และนกัศกึษาผยูมืตองลงชือ่แสดงการรบัเงนิ ตอหนาเจาหนาที่
พรอมกับไดเอกสารประกอบท่ีตรวจสอบแลวคืนให

2.2 ในกรณทีีม่คีวามเดือดรอนทางดานการลงทะเบียนเรียน ใหยมืเงินไดในวงเงิน
คนละไมเกนิจำนวนเงินท่ีลงทะเบยีนเรียน
2.2.1 นักศกึษาผยูมืตองทำสญัญายืมเงนิฉกุเฉนิ โดยใหบดิาหรอืมารดา

หรอืผปูกครองหรือขาราชการหรอืพนกังานของรัฐ ตัง้แตระดบั 3 ข้ึนไป
เปนผคู้ำประกนัสัญญา พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

*******************
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หรอืสำเนาบตัรประจำตวัขาราชการหรอืสำเนาบตัรประจำตวัพนกังาน
ของรัฐ และหลกัฐานประกอบไดแก บตัรประจำตัวนักศกึษา หลกัฐาน
การลงทะเบยีน หากผยูมืไมชำระเงนิคืน ผคู้ำประกนัตองชดใชเงนิแทน

2.2.2 เมือ่คำขอยมืเงนิฉุกเฉนิและพรอมเอกสารและหลกัฐานทีย่ืน่ประกอบ
ไดถกูตรวจสอบโดยเจาหนาทีว่าถกูตองสมบรูณจึงจะจายเงนิสดให
นักศกึษาผยูมื และนกัศกึษาผยูมืตองลงชือ่แสดงการรบัเงนิ ตอหนา
เจาหนาที ่พรอมกบัไดรบัเอกสารและหลกัฐานประกอบคนืท้ังหมด

2.2.3 แบบของสญัญายืมเงินฉุกเฉนิและสญัญาค้ำประกนั ใหเปนไปตาม
แบบของสญัญาท่ีราชการกำหนด

2.3 ในกรณมีคีวามเดอืดรอนท่ีเกดิข้ึนจากภยัพบิตัติาง ๆ  เชน อทุกภยั, อคัคีภยั,
วาตภัย ฯลฯ ใหยมืเงินไดวงเงินไมเกนิ 20,000 บาท การยมืเงินใหใชหลกัเกณฑ
เชนเดียวกับขอ 2.2

2.4 ผยูมืทุกกรณตีองทำสญัญา ไวเปนหลกัฐานตอผอูำนวยการกองกิจการ
นักศกึษาดวย

ขอ 3 การคนืเงินยืมฉกุเฉนินักศกึษา ตองชำระเงนิคืนใหเสรจ็ในคราวเดียว และตองกอน
พนสภาพการเปนนักศกึษา ดงัน้ี

3.1 กรณกีารยมืเงินตามขอ 2.1 ตองชำระเงนิคืนภายในวนัท่ี 10 ของเดอืนถดัไป
3.2 กรณกีารยมืเงนิตามขอ 2.2 และขอ 2.3 ตองชำระเงนิคืนภายใน 2 เดือน

นับแตวันท่ียมื
3.3 การยืมเงินไมวากรณใีด ตามขอ 2.1 ขอ 2.2 และขอ 2.3 โดยเปนการยืมเงิน

ในภาคเรยีนสดุทายของปการศกึษานัน้ จะตองคนืเงนิกอนการประกาศผลสอบ
ขอ 4 การตดิตามทวงหนี้

4.1 กรณทีีผ่ยูมืพนสภาพนกัศกึษาอนัเน่ืองมาจากการตาย กองกจิการนกัศกึษาตอง
รายงานมหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณายกเวนการคนืเงนิยืมฉกุเฉนินักศกึษา

4.2 กรณทีีผ่ยูมืพนสภาพนกัศกึษา อนัเน่ืองมาจากเหตหุนึง่เหตใุดคอืการลาออก
ผลการศกึษาไมเปนไปตามเกณฑ, ไมลงทะเบยีนเรยีน หรอืมคีวามผดิทางวนัิย
นักศกึษาน้ัน ถาเปนกรณีการยมืเงินคร้ังละไมเกนิ 1,000 บาท ใหกองกจิการ
นักศกึษา ดำเนนิการตามลำดบั ดงัน้ี
ก. ทำหนงัสอืแจงคณะเพือ่แจงผยูมื
ข. ทำหนังสอืทวงถามถึงผยูมืโดยสงไปยังท่ีอยตูามภมูลิำเนาท่ีปรากฏตาม

หลกัฐานทางราชการหรือสถานท่ีทีนั่กศกึษาแจงใหทราบ
4.3 กรณยีมืเงินเพือ่การลงทะเบียนเรียนและกรณีการเกดิภยัพบิตั ิใหกองกจิการ

นักศกึษาดำเนินการตามลำดบั ดงัน้ี
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ก. ทำหนงัสอืแจงคณะเพือ่แจงผยูมื
ข. ทำหนงัสอืทวงถามถึงผยูมืโดยสงหนงัสอืไปยังทีอ่ยตูามภมูลิำเนาทีป่รากฏ
ตามหลกัฐานทางราชการหรือสถานท่ีทีนั่กศกึษาแจงใหทราบ
ค. ทำหนงัสอืแจงผคู้ำประกนั และสงใหนักศกึษาทราบดวย โดยสงหนงัสอื
ไปยงัทีอ่ยตูามภมูลิำเนาทีป่รากฏตามหลกัฐานทางราชการหรอืสถานทีท่ี่
นักศกึษาแจงใหทราบ

4.4 กรณตีามขอ 4.2 เมือ่ไดดำเนนิการตาง ๆ  แลวไมไดรบัการชำระเงนิยืมคืน
ใหรายงานมหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณาในการคืนเงินยืมฉุกเฉินนักศกึษา
สวนกรณีตามขอ 4.3 ไดดำเนนิการตาง ๆ แลว ไมไดรบัชำระเงนิยืมคืน
ใหรายงานมหาวิทยาลยัเพือ่ดำเนนิการตอไป

ขอ 5 บทลงโทษ
5.1 ในกรณผียูมืผิดสญัญา ไมมาชำระเงนิคืนภายในกำหนด ใหตดัสทิธิก์าร

ยมืเงนิฉกุเฉนินักศกึษาดงักลาว 1 ปการศกึษา
5.2 นอกเหนอืจากขอ 5.1 แลว ผผิูดสญัญาจะตองรบัผดิทางวนัิยนักศกึษาอกี

โสตหนึง่ดวย
ขอ 6 ใหผอูำนวยการกองกิจการนักศกึษา มอีำนาจอนุมตักิารยมืเงนิฉุกเฉนินักศกึษา และ

ดำเนินการใหเปนไปตามประกาศน้ี
ขอ 7 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกับการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหรองอธกิารบดฝีายพฒันา

นักศกึษา เปนผวิูนิจฉัยคำวินิจฉัยใหถอืเปนท่ีสดุ

ทัง้น้ี ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป ประกาศใดทีขั่ดหรอืแยงประกาศนี ้ใหใชประกาศนีแ้ทน

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  กนัยายน  พ.ศ. 2552

                                                    (ลงชือ่)    สมุนต  สกลไชย
                                                      (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                                                        อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1530/2553)
เร่ือง ขอกำหนดเกีย่วกบัโครงการเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั

สำหรบันกัศกึษา พ.ศ. 2553

เพื่อใหโครงการเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ดำเนนิไปดวยความเรียบรอย และบงัเกดิผลดีแกนักศกึษาท่ีไดรบัความชวยเหลอื มหาวทิยาลยัขอนแกน
จึงประกาศขอกำหนดไว ดงันี้

ขอ 1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 365) ลงวันท่ี 5 สงิหาคม พ.ศ.
2526 และประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่349) ลงวนัท่ี 28 มถินุายน พ.ศ. 2533 และ
ใหใชประกาศนีแ้ทน

ขอ 2. ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือ

คาอาหารกลางวนั
“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ระดบัปริญญาตรี
“รองอธกิารบดี” หมายถงึ รองอธกิารบดทีีร่บัผิดชอบดานการศกึษา

ขอ 3. ใหมคีณะกรรมการจดัสรรเงินชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั ประกอบดวย รองอธกิารบดี
ที่รับผิดชอบดานนักศึกษา เปนประธานกรรมการ ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหนางาน
แนะแนวและจัดหางาน หัวหนางานหอพักนักศึกษา หัวหนางานบริการและสวัสดิการ บุคคลท่ี
มหาวิทยาลยัเหน็สมควรอีกไมเกนิ 2 คน เปนกรรมการ และใหบคุลากรในสงักดังานบริการและ
สวัสดกิารท่ีไดรบัมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ 4. ใหคณะกรรมการมหีนาทีด่งันี้
4.1 พจิารณากำหนดหลกัเกณฑในการคดัเลอืก จำนวนเงินและเง่ือนไขการใหเงนิ

ชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั และวธิกีารคัดเลอืกนักศกึษาผสูมควรไดรบัเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั
4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรายช่ือผูสมควรไดรับเงินชวยเหลือคาอาหาร

โดยจัดทำเปนประกาศคณะกรรมการ
4.3 งดจายเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันเม่ือปรากฏในภายหลังวา ผไูดรบัคัดเลือก

ใหไดรบัเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวนัมีความประพฤติไมเหมาสม ไมเดือดรอนจริง หรอืใหขอมลู
ทีเ่ปนเท็จ

*******************
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4.4 หนาทีอ่ืน่ ๆ ทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย
ขอ 5 คุณสมบตัขิองนักศกึษาทีข่อรับเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั

5.1 กำลงัศกึษาหลกัสตูรปริญญาตรี มสีภาพการเปนนักศกึษา และไมอยใูนระหวาง
ลาพกัการศกึษา

5.2 ขาดแคลนทุนทรัพย มคีวามประพฤติดี
5.3 สามารถชวยงาน/กจิกรรมตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัได
5.4 ผทูีร่องอธกิารบดพีจิารณาเหน็วาเหมาะสมเปนกรณพีเิศษ
5.5 คุณสมบัตอิืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร

ขอ 6 ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับน้ี และหากมีปญหา
เกีย่วกับการตคีวามหรือการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหรองอธกิารบดีเปนผวิูนิจฉยัช้ีขาดและคำชีข้าด
น้ันถือเปนท่ีสิน้สดุ

ทัง้น้ี ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  กนัยายน  พ.ศ.  2553

                                                                      ลงชือ่   สมุนต  สกลไชย
                                                                (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                                                                   อธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยกองทนุสงเสรมิและพฒันาการผลติบัณฑติคณะตาง ๆ

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2537

ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกน ตระหนกัเปนอยางดวีา การขยายตวัทางเศรษฐกจิ สงัคม และ
การบรกิารทางวชิาการ ทำใหเกดิภาวะการขาดแคลนบุคลากรท่ีจะปฏิบตังิานในดานน้ี อนัเปนอุปสรรค
สำคัญตอการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ นอกจากน้ันยังกอใหเกดิปญหาการเปล่ียนแปลง
งานของบุคลากรท่ีกำลังปฏิบัติงานอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งจากภาครัฐสูเอกชนจากปญหาดังกลาว
มหาวทิยาลยัขอนแกนจึงไดเรงรัดการผลติบณัฑติในหลายสาขาวชิา ทัง้ปรมิาณและคณุภาพโดยการ
เพิม่งบประมาณรายจายประจำป เพือ่จดัซือ้อปุกรณการศกึษา สรางสิง่จงูใจ และพฒันาคณาจารย
แตการดำเนนิการดังกลาวยงัไมบรรลตุามวัตถปุระสงค เน่ืองจากมขีีดจำกดั เกีย่วกับเงนิงบประมาณ
ทีไ่ดรบั ดงัน้ัน เพือ่สนบัสนุนสงเสรมิ และพฒันาการผลติบณัฑติคณะใหบรรลวัุตถปุระสงคดงักลาว
ขางตน มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดจัดต้ังกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะตาง ๆ
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15(9) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2521 และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2537
เมือ่วันท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2537

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสรมิและพฒันา
การผลติบัณฑติคณะตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบงัคับต้ังแตภาคปลาย ปการศกึษา 2537 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก

(1) ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมและพฒันาการผลติ
บณัฑติวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2535

(2) ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสรมิและพฒันาการผลติ
บณัฑติวิทยาการคอมพวิเตอร พ.ศ. 2536

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
คณะ หมายถงึ คณะตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีกำหนดใหมกีาร

ชำระคาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา
พเิศษสำหรบันักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2537

อธกิารบดี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
กองทุน หมายถงึ กองทุนสงเสริมและพฒันาการผลิตบัณฑติคณะ

*******************
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ขอ 5 กองทนุไดมาจากเงินท่ีเกบ็จากคาธรรมเนียมการศึกษาพเิศษ เงนิท่ีมผีมูอบใหสมทบ
ในกองทุนและเงินรายไดของคณะท่ีเหลอืจายจากปงบประมาณ

ขอ 6 ใหใชกองทนุและดอกผลของกองทนุเพือ่วัตถปุระสงคดงัน้ี
6.1 จัดหาเครือ่งมือ อปุกรณการศกึษา และสถานทีข่องคณะ ทีไ่มสามารถจดัหา

ไดดวยเงินงบประมาณแผนดิน
6.2 เงนิทุนการศกึษาของนกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย
6.3 เปนคาใชจายในการเสริมสรางและพฒันาบุคลากรคณะฯ
6.4 เปนคาใชจายอืน่ ๆ สำหรบัการพัฒนาทางดานวิชาการและพฒันาการผลิต

บณัฑติคณะ
ขอ 7 ใหอธกิารบดหีรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมายเปนผอูนมุตัใิชเงนิกองทนุ
ขอ 8 การทำรายงานการเงนิและการตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน

วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ 9 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามระเบยีบน้ี และมอีำนาจออกประกาศหลกัเกณฑและเงือ่นไข

ตาง ๆ  ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                                                         (เภา  สารสนิ)
                                                                นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย ทนุการศกึษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2547

มหาวทิยาลยัขอนแกน มนีโยบายทีจ่ะสงเสริมการศกึษาและชวยเหลอืดานสวสัดกิารของ
นักศกึษา จึงไดจัดใหมเีงนิทุนการศกึษา และเพือ่ใหการดำเนนิงานในเร่ืองน้ีเปนไปโดยเรียบรอย
และมปีระสิทธภิาพ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2547
เม่ือวันท่ี 25 สงิหาคม พ.ศ. 2547 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จึงออกระเบียบไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย ทนุการศกึษาและเงนิยืมฉกุเฉนิ

นักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521
ขอ 4 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะวชิาตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัขอนแกน
“นักศกึษา” หมายถงึ นกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกนท่ีศกึษาในหลกัสตูร

ระดบัปริญญาตรี
“ทนุการศกึษา” หมายถงึ เงนิท่ีมหาวทิยาลยัไดรบัจากรฐับาลหรอืเอกชนหรอื

มหาวทิยาลยัหรอืคณะจดัสรรเพือ่สงเสรมิการศกึษา
แกนักศกึษา

ขอ 5 เงนิทุนการศกึษาแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
(1) ทนุสงเสรมิการศกึษาของรฐับาล ไดแก ทนุท่ีรฐับาลจดัสรรใหแกมหาวทิยาลยั

เปนทุนอุดหนุนการศกึษาระดบัปริญญาตรีของนักศกึษาคณะตาง ๆ มลูคาทนุ
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

(2) ทนุการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัหรอืคณะวชิาตาง ๆ จัดใหกบันกัศกึษา
(3) ทนุเอกชน ไดแก ทนุท่ีมหาวทิยาลยัไดรบับรจิาคจากเอกชน หรอืนติบิคุคล

เพือ่ใหเปนทุนการศกึษาแกนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
การดำเนนิการเกีย่วกับทนุการศกึษาทัง้ 3 ประเภท ใหเปนไปตามระเบยีบและประกาศ

ทีเ่ก่ียวของกำหนด และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ตามขอ 7

*******************
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ขอ 6 ผมูสีทิธริบัทนุการศกึษา จะตองมคุีณสมบตัดิงัน้ีคือ
(1) มสีภาพการเปนนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน
(2) มคีวามประพฤติด ีเปนสุภาพชน ปฏบิตัติามระเบียบขอบงัคับ

ของมหาวิทยาลยัขอนแกน
(3) ขาดแคลนทุนทรัพย
(4) มคีะแนนเฉล่ียสะสมตามทีค่ณะกรรมการทุนการศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

กำหนด
(5) ไมเปนผทูีไ่ดรบัทุนอ่ืนใด ยกเวนเปนผทูีไ่ดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
(6) มคุีณสมบตัติามท่ีมหาวทิยาลยัหรือผใูหทนุการศึกษากำหนด ทัง้น้ี ใหเปน

ไปตามประกาศท่ีเกีย่วของกบัทุนการศกึษาน้ัน ๆ
ขอ 7 ใหมคีณะกรรมการทุนการศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ประกอบดวยรองอธิการบดี

ทีร่บัผดิชอบงานดานนกัศกึษา เปนประธาน มผีแูทนจากคณะตาง ๆ คณะละ 1 คน ผทูีไ่ดรบัมอบ
จากรองอธิการบดีทีร่บัผิดชอบงานดานนักศกึษาอกีไมเกนิ 3 คน เปนกรรมการและใหประธานเลอืก
กรรมการ 1 คน ทำหนาทีเ่ลขานกุารดวย คณะกรรมการมวีาระการดำรงตำแหนง 2 ป ในกรณทีีม่ี
กรรมการวางลง ใหผทูีไ่ดรบัแตงต้ังแทนกรรมการท่ีวาง อยใูนตำแหนงไดเทากำหนดเวลาตามวาระ
ทีเ่หลอือยขูองผทูีต่นแทน ใหคณะกรรมการมหีนาที่

(1) พจิารณากำหนดหลกัเกณฑการปฏบิตัเิกีย่วกับวิธกีารคดัเลอืกผสูมควรไดรบั
ทนุการศกึษา

(2) พจิารณาเสนอแตงตัง้คณะอนกุรรมการชดุตาง ๆ  เพือ่กลัน่กรองการขอรับ
ทนุการศึกษาของนักศกึษา

(3) พจิารณาคัดเลือกผสูมควรไดรบัทุน
(4) ทำหนาทีอ่ืน่ท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมาย

ขอ 8 การจายเงินทุนการศกึษา ใหเปนไปตามรายละเอยีดทีค่ณะกรรมการทนุการศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกนกำหนดและประกาศใหทราบ

ขอ 9 สทิธิในการไดรบัทนุเปนอันระงบั เมือ่ผไูดรบัทนุ
(1) ลาพกัการศกึษาเกนิ 1 ภาคการศกึษา
(2) ขาดคณุสมบตั ิตามขอ 6 แจงความอนัเปนเทจ็ หรอืไมปฏบิตัติามขอกำหนด

หรอืเงือ่นไขในการรบัทุน
(3) สละสทิธิ์
(4) ถกูตดัคะแนนความประพฤตคิร้ังเดยีวหรือหลายครัง้รวมกันเกนิกวา

40 คะแนน
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ขอ 10 ใหอธกิารบดีรกัษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และมอีำนาจวนิิจฉัย ออกระเบยีบ
ปฏบิตั ิประกาศหรอืคำสัง่ เกีย่วกับทนุการศกึษาทีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี  23  กนัยายน  พ.ศ. 2547

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                (เภา  สารสนิ)

                                                       นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย กองทนุการศกึษากลมุบริษัทสุราทิพย  พ.ศ. 2540

ดวยกลุมบริษัทสุราทิพยบริจาคเงินจำนวน 450,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน)
ใหมหาวิทยาลยัขอนแกน โดยใหจัดต้ังเปนกองทุนการศกึษากลมุบริษัทสรุาทพิย เพือ่เปนทุนอุดหนุน
การศกึษาใหแกนักศกึษาทีก่ำลงัศกึษาอยใูนมหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่ใหบรรลวัุตถปุระสงคของ
ผูบริจาค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2521 โดยมตขิองสภามหาวทิยาลยั ในคราวประชมุคร้ังท่ี 8/2540 วันท่ี 29 สงิหาคม 2540
สภามหาวทิยาลยั จึงวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยกองทนุการศกึษากลมุบรษัิท
สรุาทิพย”

ขอ 2 ใหใชระเบยีบน้ี ตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“กองทนุ” หมายถงึ เงนิกองทุนการศกึษากลมุบริษัทสรุาทพิย
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 ใหจัดต้ังกองทุนการศึกษากลุมบริษัทสุราทิพย จำนวน 450,000 บาท (สี่แสน
หาหมืน่บาทถวน) ในกรณทีีม่กีารบริจาคเงินเพิม่เติมใหกบักองทุนน้ี ใหนำเขาสมทบเปนกองทุนดวย

ขอ 5 ใหมหาวทิยาลยั จัดหาผลประโยชนจากกองทนุน้ี
ขอ 6 ใหนำผลประโยชนที่ไดรับจากกองทุนน้ี มาจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา

โดยนกัศกึษาท่ีจะไดรบัทุนการศึกษาจากกองทุนตองมคุีณสมบัตดิงัน้ี
6.1 กำลงัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรี
6.2 มคีวามประพฤตเิรยีบรอย
6.3 ขาดแคลนทุนทรัพย
6.4 มผีลการเรียนอยใูนระดบัท่ีสามารถจบการศกึษาได

ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
เปนประธาน รองคณบดฝีายกจิการนักศกึษา จำนวน 3 คน เปนรองประธาน ผแูทนกลมุบริษัท
สรุาทพิย 2 คน และกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแตงตัง้จากขาราชการในมหาวทิยาลัยอกีไมเกนิ 2 คน
เปนกรรมการและใหผอูำนวยการกองกจิการนกัศกึษา เปนกรรมการและเลขานกุาร

*******************
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กรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแตงต้ังใหมวีาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรบั
การแตงตัง้ใหมอกีได

ในระหวางที่มหาวิทยาลัยยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบวาระการดำรง
ตำแหนงใหกรรมการชดุเดมิปฏบิตัหินาทีไ่ปพลางกอน จนกวาจะแตงตัง้คณะกรรมการใหมแลว

ขอ 8 คณะกรรมการกองทนุ มหีนาทีด่งัน้ี
8.1 พจิารณากำหนดจำนวนเงนิและจำนวนทุนการศกึษาเปนป ๆ ไป
8.2 พจิารณานำเงนิกองทนุไปหาผลประโยชน โดยการซือ้พนัธบตัรรฐับาล

ฝากธนาคารพาณชิย หรอืฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมัน่คง โดยมีธนาคาร
ค้ำประกนั

8.3 พจิารณาผทูีส่มควรไดรบัทุนตามท่ีคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกนักศกึษา
เขารบัทุนของมหาวิทยาลยัเสนอมา

8.4 พจิารณากำหนดหลกัเกณฑ เงือ่นไข และรายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิกองทนุ
8.5 จัดทำงบการเงนิ และรวบรวมขอมลูตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกับเงนิกองทุนรายงาน

ใหสภามหาวทิยาลยัและกลมุบริษัทสรุาทิพยเพือ่ทราบ
ขอ 9 การสั่งจายเงินใหจายเปนเช็ค ตามมติของคณะกรรมการกองทุน โดยดำเนินการ

ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายไดมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2540
ขอ 10 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี

 ประกาศ ณ วันท่ี  24  กนัยายน  พ.ศ. 2540

                                   (ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                                                     (เภา  สารสนิ)
                                                            นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย กองทุนการศึกษาชาวสวิส พ.ศ. 2532

ตามท่ีชาวสวิสทานหน่ึง ซึง่ไดอาศยัอยใูนประเทศไทย เปนเวลาหลายปแลวไดบริจาคเงิน
4,000,000 บาท (สีล่านบาทถวน) ใหมหาวทิยาลยัขอนแกนโดยใหจัดต้ังเปนกองทนุการศกึษา
ชาวสวสิ เพือ่หาดอกผลเปนทุนอดุหนนุการศกึษาใหแกนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีมภีมูลิำเนา
อยใูนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ เพือ่ใหการดำเนนิการเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวทิยาลยัขอนแกน
จึงวางระเบยีบไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยกองทนุการศกึษาชาวสวสิ
พ.ศ. 2532”

ขอ 2 ใหจัดต้ังกองทนุการศกึษาชาวสวสิ จำนวน 4,000,000 บาท (สีล่านบาทถวน)
ในกรณทีีม่กีารบรจิาคเงนิเพิม่ใหกบักองทนุน้ี ใหนำเขาสมทบเปนกองทนุตามวรรคแรกดวย
ขอ 3 ใหมหาวิทยาลยัขอนแกนจัดหาผลประโยชนจากเงนิกองทุนน้ี
ขอ 4 ใหนำผลประโยชนทีไ่ดรบัจากเงินกองทุนน้ีมาจัดสรรเปนเงินทุนอุดหนุนการศกึษา

แกนักศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน ผมูคุีณสมบตัดิงัน้ี
4.1 เปนผทูีม่ภีมูลิำเนาอยใูนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และกำลงัศกึษาหลกัสตูร

ปริญญาตรี
4.2 มคีวามประพฤตเิรยีบรอย
4.3 ขาดแคลนทุนทรัพย
4.4 ผลการเรียนอยใูนระดับดี
4.5 ใหเปนทุนตอเนือ่งสำหรบัผทูีม่คุีณสมบตัิ

ขอ 5 ใหมคีณะกรรมการบริหารกองทนุประกอบดวย อธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน
เปนประธาน รองอธกิารบดฝีายกจิการนักศกึษา ผแูทนบริษัท เอสวีจี ณ ถลาง จำกดั 1 คน และ
กรรมการท่ีอธกิารบดแีตงต้ังจากขาราชการในมหาวทิยาลยัอกี ไมเกนิ 2 คน เปนกรรมการ และ
ใหหวัหนากองกจิการนักศกึษา เปนกรรมการและเลขานกุาร

กรรมการท่ีอธกิารบดแีตงตัง้ ใหมวีาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรบัการ
แตงต้ังใหมอกีได

ในระหวางทีอ่ธกิารบดยีงัมไิดแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบวาระการดำรงตำแหนง
ใหกรรมการชดุเดมิปฏบิตัหินาทีไ่ปพลางกอน จนกวาจะแตงตัง้กรรมการใหมแลว

ขอ 6 คณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ ตามขอ 5 มหีนาทีด่งัน้ี

*******************
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6.1 พจิารณากำหนดจำนวนเงนิและจำนวนทนุการศกึษาตามขอ 4 เปนป ๆ ไป
6.2 พจิารณานำเงนิทุนน้ีไปหาผลประโยชน โดยการซือ้พนัธบตัรรัฐบาล

ฝากธนาคารพาณชิย หรอืฝากสถาบนัการเงนิท่ีมฐีานะม่ันคง โดยมีธนาคาร
ค้ำประกนั

6.3 พจิารณาผทูีส่มควรไดรบัทุนตามท่ีคณะอนุกรรมการคัดเลอืกผสูมควรไดรบัทุน
เสนอมา

6.4 พจิารณากำหนดหลกัเกณฑ เงือ่นไข และรายละเอยีดเกีย่วกบัเงนิกองทนุ
6.5 จัดทำงบการเงนิ และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัเงนิกองทุนน้ีและ

รายงานใหเจาของทุนเพือ่ทราบทุกป
ขอ 7 คณะกรรมการบริหารกองทนุฯ อาจแตงต้ังคณะอนกุรรมการเพ่ือดำเนินการคัดเลอืก

ผสูมควรไดรบัทุน
ในกรณีที่กรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งอธิการบดีแตงต้ังพนจากตำแหนงตามวาระให

คณะอนกุรรมการตามวรรคแรกพนจากตำแหนงไปดวย ในระหวางทีย่งัมไิดแตงต้ังคณะอนกุรรมการ
ใหม ใหคณะอนุกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ใหมแลว

ขอ 8 ใหอธกิารบดหีรือผทูีไ่ดรบัมอบหมายจากอธกิารบด ีมอีำนาจสัง่จายเงนิตามท่ีไดรบั
อนุญาตจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

การสัง่จายเงนิใหจายเปนเช็ค โดยใหผมูอีำนาจลงนามสัง่จายเชค็ 2 คน ในจำนวน 4 คน
ซึง่ประกอบดวยอธกิารบด ีรองอธกิารบดแีละกรรมการทีอ่ธกิารบดมีอบหมายเปนผลูงนามสัง่จายเชค็
รวมกันตามเงือ่นไขท่ีอธกิารบดไีดตกลงไวกบัธนาคาร

ขอ 9 ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตวันท่ี 27 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2532 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี  2  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2532

                                                         (ลงชือ่)  วิจิตร  ศรสีอาน
                                                         (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน)
                                                            นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 657/2538)
เรือ่ง  การยายทะเบียนบานของนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการยายทะเบียนบานเขา และยายทะเบียนบานออก
ของนกัศกึษาทีพ่กัในหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน และเพือ่ใหเปนไปตามพระราชบญัญัติ
ทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยมติทีป่ระชมุคณบด ีคร้ังท่ี 15/2538 เมือ่วันท่ี 26 กรกฎาคม
2538 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึประกาศใหนักศกึษาทีพ่กัในหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
ปฏบิตัดิงัน้ี

1. นักศกึษาทีต่องยายทะเบยีนบานเขาในบานเลขที ่123 หมทูี ่16 มหาวทิยาลยัขอนแกน
ถนนมติรภาพ ตำบลในเมอืง อำเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน

1.1 นักศกึษาทีพ่กัในหอพกัของมหาวทิยาลยั ในปการศกึษา 2538 จะตองยาย
ทะเบียนบานเขา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2538

1.2 นักศกึษาใหม ตัง้แตปการศกึษา 2539 เปนตนไป ทีเ่ขาพกัในหอพกัของ
มหาวทิยาลยั

2. นักศกึษาท่ีตองยายทะเบยีนบานออกจากบานเลขท่ี 123 หมทูี ่16 มหาวทิยาลยัขอนแกน
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมอืง อำเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน เม่ือ

2.1 พนสภาพการเปนนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
2.2 มคีวามจำเปนท่ีจะตองยายออกกรณอีืน่ ๆ  นอกเหนอืจากขอ 2.1

3. การดำเนินการยายทะเบียนบานเขาและยายทะเบียนบานออก ของบานเลขท่ี 123
หมูที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ใหตดิตอทีง่านหอพกันักศกึษา กองกจิการนักศกึษา

4. ใหผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรักษาการ
ตามประกาศน้ี

ทัง้น้ี ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  สงิหาคม  พ.ศ. 2538

                                     (ลงชือ่)  วันชัย  วัฒนศพัท
                                                        (ศาสตราจารยวันชัย  วัฒนศพัท)
                                                         อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 896/2545)
เร่ือง หลกัเกณฑการใหกติติบัตรแกนกัศกึษาท่ีปฏิบัติงาน

กจิกรรมเสริมหลักสตูรดีเดน

เพือ่เปนการเชดิชเูกยีรตสิำหรบันักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ทีป่ฏิบตังิานกจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูรดวยความต้ังใจ หรอืเปนผอูทุศิตนเพือ่ประโยชนสวนรวม หรอืเปนแบบอยางทีด่ขีองสังคม
จนเกิดผลดีแกตวันักศกึษาและมหาวิทยาลัยโดยรวม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการกจิการนกัศกึษา ในคราวประชุม
คร้ังที ่7/2545 เมือ่วนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2545 มหาวทิยาลยัขอนแกน จึงออกประกาศกำหนด
หลกัเกณฑการใหกติติบตัรแกนักศกึษาท่ีปฏบิตังิานกิจกรรมเสริมหลักสตูรดีเดน ดงัน้ี

1 คุณสมบตัทิัว่ไปของนักศกึษาทีส่มควรไดรบักติติบตัร
1.1 มคีวามประพฤติด ีมคุีณธรรม จริยธรรม
1.2 เปนแบบอยางทีด่แีละสรางชือ่เสยีงใหแกคณะหรอืมหาวทิยาลยั
1.3 สนับสนุนกิจกรรมของคณะหรือมหาวทิยาลยั
1.4 มผีลงาน/ความสามารถ หรอืความคิดริเริม่สรางสรรค/นวัตกรรมในสาขาใดสาขาหนึง่
1.5 มคีะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา 2.00

2 ประเภทของผทูีจ่ะไดรบักติติบตัร
2.1 เปนผดูำรงตำแหนงกรรมการบรหิารหรอืกรรมการดำเนนิงานขององคการนกัศกึษา

สมาชกิสภานกัศกึษา นายกสโมสรนักศกึษาคณะ ประธานชมรม กรรมการนักศกึษา
หอพกัสวนกลางหรือหอพกัคณะ ทีป่ฏบิตังิานอยางสม่ำเสมอและเต็มกำลงั
ความสามารถ

2.2 เปนผทูีม่ผีลงานดีเดนระดับชาติหรอืเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปในดานการ
ศกึษาและวชิาการ ดานกฬีาและนนัทนาการ ดานสิง่ประดิษฐ ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ดานบำเพญ็ประโยชน หรอืดานศลิปะและวัฒนธรรม

2.3 เปนนักกจิกรรมดีเดน ระดบัคณะ หรอืเปนผทูีม่ผีลงานดเีดนในดานอืน่ ๆ ที่
สมควรไดรบัการเชดิชูเกยีรติ โดยการเสนอของคณะหรอืทีป่รึกษาองคกรกจิกรรม
ตามระเบียบวาดวยกิจกรรมนักศกึษา

3 ข้ันตอนการพจิารณาคดัเลอืก
3.1 ใหคณะหรอืทีป่รึกษาองคกรกจิกรรมตาง ๆ  คัดเลอืกนกัศกึษาผสูมควรไดรบั

กติติบตัร และเสนอชือ่ตามแบบเสนอช่ือ ทีก่องกจิการนักศกึษา ภายในกลางเดอืน
มกราคมของทกุป

*******************
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3.2 ใหกองกจิการนกัศกึษารวบรวมรายชือ่พรอมเอกสารของนกัศกึษาทีไ่ดรบัการ
เสนอชือ่เพือ่เสนอใหคณะกรรมการกจิการนักศกึษาพจิารณาใหความเหน็ชอบ

3.3 ใหกองกจิการนกัศกึษาประกาศรายชือ่นักศกึษาท่ีผานการพจิารณาคดัเลอืก
4 การลงนามในกิตติบตัร

กิตติบัตรท่ีมอบใหนักศึกษาตามคุณสมบัติดังกลาว ใหอธิการบดีและรองอธิการบดี
ฝายกจิการนกัศกึษาเปนผลูงนาม

5 การรบักติติบตัรและการเชดิชูเกยีรติ
5.1 ใหกองกจิการนักศกึษาจัดใหนักศกึษาเขารบักติติบตัรจากอธิการบดีในวัน

นักกจิกรรมหรือวันสำคญัของมหาวิทยาลยั
5.2 ใหกองกจิการนกัศกึษานำรายชือ่นักศกึษาท่ีไดรบักติติบตัรออกเผยแพรตามสือ่

ตาง ๆ ของมหาวทิยาลยั
6 ใหรองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษารกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ทัง้นี ้ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป และใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบับที ่477/2542
ลงวันท่ี 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542

ประกาศ ณ วันท่ี  26 ธนัวาคม  พ.ศ. 2545

(ลงชือ่)          อนันต  หริญัสาลี
                                                       (ผชูวยศาสตราจารยอนนัต  หริญัสาล)ี
                                                          รองอธกิารบดีฝายกจิการนักศกึษา
                                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน



347

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การใช ดูแล และบำรงุรกัษาอาคารพละ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2526

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการใช ดูแล และบำรุงรักษาอาคารพละ
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(2) และ 15(9) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จึงวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการใช ดแูล และบำรงุรกัษา
อาคารพละของมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2526"

ขอ 2 ใหใชระเบยีบน้ี ตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ ขอบงัคับ คำสัง่ หรือประกาศอืน่ใดท่ีประกาศใชกอนระเบียบน้ี

ซึง่มขีอความขัดแยงกบัความในระเบยีบน้ี ใหใชขอความในระเบยีบน้ีแทน
ขอ 4 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อาคารพละ” หมายถงึ อาคารพละ ของมหาวิทยาลยัขอนแกน
“กองกจิการนักศกึษา” หมายถงึ กองกจิการนักศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 5 การใชอาคารพละมวัีตถปุระสงคเพือ่ใชในกจิกรรมทางการกฬีา การเรยีนการสอน
การฝกอบรม การพัฒนานักกีฬา เปนแหลงเก็บรักษาอุปกรณทางการกีฬา และใชในกิจกรรม
ทีเ่หมาะสมอืน่ ๆ ของมหาวทิยาลยั

ขอ 6 ผมูสีทิธิข์อใชอาคารพละ ไดแก
6.1 นักเรยีน นักศกึษา และบคุลากรในสงักดัมหาวทิยาลยั
6.2 ชมุนุมและชมรมทางการกีฬาของนักศกึษามหาวิทยาลัย
6.3 บคุคลภายนอกทีไ่ดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยัเปนคราว ๆ ไป

ขอ 7 การใชอาคารพละ ใหเปนไปตามลำดบัดังน้ี
7.1 การจดักจิกรรมทางการกฬีาของหนวยกีฬา กองกจิการนกัศกึษา
7.2 การเรียนการสอน ทีจั่ดโดยโครงการพัฒนากฬีาและการสอนตามหลกัสตูร

ของมหาวทิยาลยั
7.3 การฝกซอมท่ัวไปของผมูสีทิธใิชอาคารพละตามความในขอ 6.1
7.4 การใชอาคารพละของบคุคลภายนอกทีไ่ดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยั

*******************
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การใชอาคารพละนอกเหนือที่ระบุไวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผูที่
อธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 8 กำหนดเวลาการใชอาคารพละ
8.1 อาคารพละจะเปดบริการต้ังแตวันจันทรถงึวันอาทติย ตัง้แตเวลา 8.00 - 20.00 น.

โดยการแบงเปน 3 คาบเวลา คือ คาบเชา ตัง้แตเวลา 8.00 - 12.00 น.
คาบบาย ตัง้แตเวลา 12.00 - 16.00 น. คาบกลางคนื ตัง้แตเวลา
16.00 - 20.00 น. วันหยดุราชการพเิศษปดบริการ

8.2 การใชในกรณมีคีวามจำเปนนอกเหนอืจากวนั และเวลาดงักลาว จะตองไดรบั
อนุญาตจากมหาวทิยาลยั

ขอ 9 อตัราคาบำรงุในการใชอาคารพละ สำหรบัผมูสีทิธใิชในขอ 6.3 มดีงันี้
9.1 กจิกรรมดานกฬีาตอคาบเวลา

                  คาบเชา คาบบาย   คาบกลางคนื
-หนวยราชการรฐัวิสาหกจิ 400 บาท 400 บาท 400 บาท
- เอกชน 500 บาท 500 บาท 700 บาท

9.2 กจิกรรมอ่ืน ๆ
                       คาบเชา  คาบบาย     คาบกลางคนื

- หนวยราชการรฐัวิสาหกจิ 500 บาท 500 บาท 700 บาท
- เอกชน 600 บาท 600 บาท 1,000 บาท

มหาวทิยาลยั อาจยกเวนหรอืเปลีย่นแปลงการจัดเกบ็เงนิคาบำรงุไดตามความเหมาะสม
เปนราย ๆ ไป

ขอ 10 การใชอาคารพละเพือ่กจิกรรมของมหาวิทยาลัย จะไดรบัการยกเวนคาบำรงุ
ขอ 11 ใหกองกจิการนกัศกึษา มหีนาทีร่บัผดิชอบในการบรหิาร และการดแูลรกัษาอปุกรณ

และสิง่ปลูกสรางทีเ่กีย่วกับอาคารพละ
ขอ 12 ผขูอใชอาคารพละตามขอ 6.2 และขอ 6.3 ตองยืน่คำขอตามแบบท่ีกำหนดกอน

ลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน
ขอ 13 เมือ่บคุคลภายนอกตามขอ 6.3 ไดรบัอนุญาตใหใชอาคารพละแลว จะตองชำระ

คาบำรงุตามขอ 9 กอนการใชไมนอยกวา 3 วัน และเงนิท่ีชำระไวแลวน้ี มหาวิทยาลัยจะไมคืนให
ไมวากรณใีด ๆ  เวนแตอาคารพละไมพรอมทีจ่ะบรกิารได

ขอ 14 ผขูอใชอาคารพละจะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามระเบยีบนี ้และตามขอปฏบิตัอินัมีอยู
หรือจะมีในภายหนาในการใชอาคารพละที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายใด ๆ ทีเ่กดิข้ึน
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ขอ 15 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบน้ี และมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ ระเบยีบ
ปฏบิตั ิซึง่ไมขัดหรือแยงกบัระเบียบน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี  21  กมุภาพนัธ   2526

                                                       (ลงชือ่)    วิจิตร  ศรสีอาน
                                                        (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรสีอาน)
                                                          นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย สระวายน้ำมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2533

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใช และดูแลบำรุงรักษาสระวายน้ำ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(2) และ 15(9)
แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 โดยมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแกน
คร้ังท่ี 4/2533 เมือ่วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2533 สภามหาวทิยาลัยขอนแกน จึงวางระเบียบ
ไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยสระวายน้ำของมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2533”

ขอ 2 ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการใชและดแูลบำรงุรกัษาสระวายน้ำ
ของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2529 หรอืประกาศอืน่ใดท่ีขัดหรือแยงกบัระเบยีบน้ี โดยใหใชระเบยีบน้ีแทน

ขอ 3 ระเบียบน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันท่ี 1 มถินุายน 2533 เปนตนไป
ขอ 4 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายความถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“สระวายน้ำ” หมายความถงึ สระวายน้ำของมหาวิทยาลยั
“คณะกรรมการ” หมายความถงึ คณะกรรมการควบคมุดูแลการใชและ

บำรงุรกัษาสระวายน้ำ
“นักกฬีาทางน้ำของมหาวิทยาลยั”  หมายความถึง  สมาชกิชมรมกีฬาทางน้ำ สโมสร
นักศกึษามหาวทิยาลยั ซึง่ไดรบัคัดเลอืก จากทางชมรมใหเขาฝกซอมเพือ่ไปแขงขัน

ขอ 5 ผมูสีทิธิใ์ชบริการสระวายน้ำของมหาวิทยาลยั ไดแก
5.1 สมาชกิ
5.2 หนวยราชการ องคการ สมาคม มลูนธิ ิสโมสร หรอืกลมุบคุคลอ่ืนใดซึง่

มหาวทิยาลยัอนุญาตใหใชบริการสระวายน้ำไดเปนคร้ังคราว
5.3 สโมสรนักศกึษา หรอืหนวยงานในมหาวิทยาลัย ซึง่ประสงคจะจดักจิกรรม

ฝกซอม หรอืแขงขันกีฬาทางน้ำเปนคร้ังคราว โดยไดรบัความเห็นชอบจาก
มหาวทิยาลยั

5.4 นักกฬีาทางน้ำของมหาวทิยาลยั ผฝูกสอน และนกัศกึษาลงทะเบยีนเรียน
วิชากฬีาทางน้ำ

ขอ 6 สมาชิกสระวายน้ำม ี4 ประเภท คือ

*******************
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6.1 สมาชกิประเภท ก ไดแก นักศกึษาและนกัเรยีนโรงเรียนสาธติของมหาวทิยาลยั
6.2 สมาชกิประเภท ข ไดแก อาจารย ขาราชการและลกูจางในสงักดัมหาวทิยาลยั

รวมตลอดถึงคสูมรสและบุตรของบุคคลดังกลาว
6.3 สมาชกิประเภท ค ไดแก ประชาชนท่ัวไป
6.4 สมาชกิกติติมศกัดิ ์ไดแก สมาชกิตลอดชพีทีบ่รจิาคเงนิคาบำรงุอยางนอย

10,000 บาท
ขอ 7 ผสูมคัรสมาชกิสระวายน้ำทกุประเภท ยกเวนสมาชกิกติติมศกัดิ ์ไมวาจะยืน่ใบสมคัร

ในเดอืนใด สมาชกิภาพจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุป
ขอ 8 ใหอธกิารบดีแตงต้ังคณะกรรมการมีวาระดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป มอีำนาจหนาท่ี

ดงัตอไปนี้
8.1 เปนท่ีปรึกษาและใหขอเสนอแนะอธิการบดีเกีย่วกับการดำเนินกิจการสระวายน้ำ
8.2 พจิารณาเสนอความเห็นตออธกิารบด ีกรณทีีม่กีารขอใชสระวายน้ำตามขอ 5.2

5.3 และ 5.4
8.3 ควบคุมดูแลใหคำแนะนำการปฏบิตังิานของหนวยงานและเจาหนาทีท่ี่

รบัผิดชอบเกีย่วกับการใชและบำรงุรกัษาสระวายน้ำ
8.4 ตรวจสอบการจัดเกบ็เงนิผลประโยชนจากการจดับริการสระวายน้ำ โดยใหนำ

หลกัฐาน ทะเบียนบัญชีการเงินมาตรวจสอบหรือใหชีแ้จงเปนคร้ังคราว
8.5 ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ ตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 9 ใหกองกิจการนักศึกษามีหนาที่รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาสระวายน้ำ อาคาร
สิง่ปลกูสรางและอปุกรณตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกับสระวายน้ำ

ขอ 10 ใหฝายทรัพยสิน หรือหนวยงานท่ีอธิการบดีมอบหมาย มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
การจดัเกบ็เงนิผลประโยชนจากการดำเนนิกิจการสระวายน้ำ

ขอ 11 เงินผลประโยชนจากการดำเนินกิจการสระวายน้ำ ถือวาเปนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลยั

ขอ 12 การเกบ็เงนิตามขอ 11 ใหใชใบเสรจ็รับเงนิ หรอืตัว๋ตามแบบพิมพของมหาวิทยาลยั
เจาหนาทีเ่กบ็เงนิตองนำสงเงนิท่ีเกบ็ได ใหงานเงนิรายได กองคลงั มหาวทิยาลยั ในวัน

รงุข้ึนทุกวัน ถาวนัรงุข้ึนตรงกบัวันหยดุราชการ ใหนำสงเงนิในวันเปดทำการถดัไป
ขอ 13 มหาวทิยาลยัจะไมรบัผิดชอบตอชวิีตรางกาย และทรพัยสนิ รวมท้ังภยันตรายใด ๆ

ทีจ่ะเกดิข้ึนแกผใูชบรกิารสระวายน้ำ
ขอ 14 ผูวายน้ำไมเปน ตองจัดหาบุคคลท่ีจะสามารถใหความคุมครอง และรับผิดชอบ

ความปลอดภยัแกตนเอง
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ขอ 15 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศขอกำหนด
ในเร่ืองการจัดและใชบริการสระวายน้ำ เกีย่วกับการรับสมัครสมาชิกสระวายน้ำ วัน เวลา เปด-ปด
บรกิารสระวายน้ำ อตัราการเรยีกเกบ็ หรอืยกเวนการเรยีกเกบ็เงนิผลประโยชนทีไ่ดจากการใชบรกิาร
สระวายน้ำและอืน่ ๆ  ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบียบน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี  28  เมษายน พ.ศ. 2533

                                                          (ลงชือ่)    วิจิตร  ศรสีอาน
                                                            (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรสีอาน)
                                                              นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 564/2532)
เรือ่ง กำหนดวธิปีฏิบัติการใชและดแูลบำรงุรกัษาสระวายน้ำมหาวทิยาลยั

ตามคำสัง่มหาวิทยาลยัท่ี 3125/2532 แตงต้ังคณะกรรมการใชและดแูลบำรงุรักษาสระวาย
น้ำของมหาวทิยาลยัน้ัน เพือ่ใหวิธปีฏบิตัเิปนไปดวยความคลองตวัย่ิงข้ึน

ฉะนัน้ อาศยัระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการใชและดแูลบำรงุรกัษาสระวายน้ำ
ของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2529 ขอ 17 มหาวทิยาลยัขอนแกนจึงประกาศกำหนดวธิปีฏบิตั ิดงัน้ี

1. ใหประธานกรรมการใชและดแูลบำรงุรกัษาสระวายน้ำของมหาวทิยาลยั มอีำนาจหนาที่
รบัผิดชอบในการพจิารณาการใชสระวายน้ำเพือ่กจิการของมหาวทิยาลยั

2. ใหมีหนวยสระวายน้ำ กองกิจการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ บำรุงรักษาสระวายน้ำ
อปุกรณตาง ๆ สิง่ปลกูสรางทีเ่กีย่วของกบัสระวายน้ำ การบรกิาร การดำเนนิงานของสระวายน้ำ
จัดเก็บเงินคาสมัครเปนสมาชิก คาบำรุงสมาชิก และคาบริการใชสระวายน้ำนำสงมหาวิทยาลัย
โดยเปนเงินรับฝาก หนวยสระวายน้ำ กองกจิการนักศกึษา โดยคณะกรรมการใชและดแูลบำรงุรักษา
สระวายน้ำของมหาวทิยาลยัเปนผคูวบคุมสัง่การและกำหนดนโยบาย

ประกาศ ณ วันท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2532

(ลงชือ่)    นพดล  ทองโสภติ
         (นายนพดล  ทองโสภติ)

                                                                  อธกิารบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน

*******************
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 208/2533)
เรือ่ง ขอกำหนดการจัดและใชบริการสระวายน้ำ

อาศยัอำนาจตามขอ 15 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยสระวายน้ำมหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2533 จึงประกาศขอกำหนดไวดงัตอไปนี้

การสมคัรเปนสมาชิกสระวายน้ำ
ขอ 1 ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองกับเจาหนาท่ีประจำสระวายน้ำตามแบบพิมพของ

มหาวทิยาลยั พรอมแนบหลกัฐานดงัตอไปนี้
1.1 รปูถายหนาตรงขนาด 1 น้ิว ไมใสแวนดำ ไมสวมหมวก จำนวน 2 รปู (กรณี

ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสระวายน้ำทัง้ 2 แหง ตองเพิม่เติมรูปถายอกี 1 รปู)
1.2 การสมัครสมาชิกประเภท ก. ใหนำบัตรประจำตัวนักศกึษาหรือบตัรประจำตัว

นักเรียนมาแสดง
การสมคัรสมาชกิประเภท ข. ใหนำบัตรประจำตวัขาราชการ หรอืลกูจาง
ของมหาวทิยาลยัมาแสดง
สำหรบักรณคีสูมรสหรอืบตุรสมาชกิประเภท ข. ใหนำบตัรประจำตัวขาราชการ
หรอืลกูจางมหาวทิยาลยั ผมูสีทิธิพ์รอมสำเนาทะเบียนบานมาแสดง
การสมคัรสมาชกิประเภท ค. ใหใชบตัรประจำตัวประชาชน หรอืบัตรท่ีใชแทน
บตัรประจำตวัประชาชนมาแสดง

1.3 ใบรบัรองแพทย (ตามแบบพมิพมหาวทิยาลยั) ซึง่รบัรองวามสีขุภาพรางกายสมบรูณ
ขอ 2 เมื่อเจาหนาที่ไดรับใบสมัครแลว ผูยื่นใบสมัครตองชำระคาธรรมเนียมใบสมัคร

เปนสมาชกิสระวายน้ำ ดงันี้
2.1 สระวายน้ำสโมสรอาจารย-ขาราชการ

สมาชกิประเภท ก. คนละ  10  บาท
สมาชิกประเภท ข. คนละ  20  บาท
สมาชกิประเภท ค. คนละ  30  บาท

2.2 สระวายน้ำ “ชนเหน็ชอบ”
สมาชิกประเภท ก. คนละ  100  บาท
สมาชิกประเภท ข. คนละ  150  บาท
สมาชกิประเภท ค. คนละ  200  บาท

ขอ 3 กรณีสมัครเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหแจงความประสงคผานทางรองอธิการบดี
ฝายทรพัยสนิ พรอมรปูถายขนาด 1 น้ิว ไมใสแวนดำ ไมสวมหมวก จำนวน 2 รปู

*******************
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เมือ่ไดรบัการพจิารณาอนญุาตใหเปนสมาชกิสระวายน้ำกติติมศกัดิแ์ลว กรณน้ีีให
ชำระคาบำรงุสระวายน้ำทีง่านเงนิรายได กองคลัง โดยไดรบัยกเวนไมตองเสยีคาธรรมเนียมใบสมัคร

ขอ 4 บุคคลตามขอ 5.2, 5.3 และ 5.4 ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่อางถึงขางตน
เมือ่คณะกรรมการตามขอ 8 พจิารณาเหน็สมควรไดรบัการยกเวนคาบำรงุสระวายน้ำ และอธกิารบดี
ใหความเหน็ชอบแลวใหไดรบัการยกเวนการเสยีคาบำรงุเปนคราว ๆ  ไป

อัตราคาบำรุงสระวายน้ำ
1. สระวายน้ำสโมสรอาจารย-ขาราชการ

สมาชกิประเภท ก. คนละ คร้ังละ 3 บาท
สมาชกิประเภท ข. ผใูหญ คนละ คร้ังละ 10 บาท

เดก็อายตุ่ำกวา 15 ป คนละ คร้ังละ 5 บาท
สมาชกิประเภท ค. ผใูหญ คนละ คร้ังละ 20 บาท

เดก็อายตุ่ำกวา 15 ป คนละ คร้ังละ 10 บาท
ผไูดรบัอนุญาตใชบริการสระวายน้ำตามขอ 5.2 ในระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีอางถงึขางตน

ใหเสยีคาบำรงุ คนละ คร้ังละ 20 บาท
2. สระวายน้ำ “ชนเหน็ชอบ”

สมาชกิประเภท ก. คนละ คร้ังละ 5 บาท
สมาชกิประเภท ข. ผใูหญ คนละ คร้ังละ 15 บาท

เดก็อายตุ่ำกวา 15 ป คนละ คร้ังละ 5 บาท
สมาชกิประเภท ค. ผใูหญ คนละ คร้ังละ 30 บาท

เดก็อายตุ่ำกวา 15 ป คนละ คร้ังละ 20 บาท
ผไูดรบัอนุญาตใชบริการสระวายน้ำตามขอ 5.2 ในระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีอางถงึขางตน

ใหเสยีคาบำรงุ คนละ คร้ังละ 30 บาท
3. ผใูชบริการสระวายน้ำ หากประสงคจะใชตเูกบ็ของตองเสยีคาบรกิาร คร้ังละ 5 บาท

ตองมอบบัตรประจำตัวไวกับเจาหนาที่และเก็บรักษากุญแจไวเอง เมื่อเลิกใชตองนำกุญแจมาคืน
พรอมรับบตัรประจำตัวคืนไป กรณทีำกญุแจหายตองชดใชคากญุแจ 20 บาท

อัตราคาบำรุงกระแสไฟฟา
กรณทีีม่กีารใชบรกิารสระวายน้ำโดยตองเปดไฟฟารอบสระในเวลากลางคนื ผขูอใชบรกิาร

ตองชำระคาบำรงุกระแสไฟฟา ตามอัตราดังน้ี
สระวายน้ำสโมสรอาจารย-ขาราชการ ชัว่โมงละ 500 บาท
สระวายน้ำ "ชนเหน็ชอบ" ชัว่โมงละ 1,000 บาท
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กำหนดวนัเวลาเปด-ปดบริการสระวายน้ำใหเปนดังนี้
1. สระวายน้ำสโมสรอาจารย-ขาราชการ

เปดบริการทุกวัน (ยกเวนวันจันทร และวนัท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ปด)
ตัง้แตเวลา 13.00 น. - 18.00 น.
สำหรบัวันหยดุราชการเปดบริการตัง้แตเวลา 06.00 น. - 18.00 น.

2. สระวายน้ำ "ชนเห็นชอบ"
เปดบริการทกุวัน (ยกเวนวันจันทร และวนัท่ีมหาวทิยาลยัสัง่ปด)
ตัง้แตเวลา 06.00 น. - 08.00 น. และเวลา 13.00 น. - 18.00 น.
สำหรบัวันหยดุราชการเปดบริการตัง้แตเวลา 06.00 น. - 18.00 น.

3. ในกรณทีีม่คีวามจำเปนตองใชสระวายน้ำ นอกเหนอืจากวนัและเวลาทีก่ำหนดให
ตองไดรบัอนุญาตจากฝายกจิการนกัศกึษา เปนกรณพีเิศษ

ขอปฏิบัติในการใชสระวายน้ำ
1. กอนใชสระวายน้ำทกุคร้ังตองอาบน้ำ สระผม ทำความสะอาดรางกายในหองทีจั่ดไวให

สภุาพสตรหีรอืผทูีไ่วผมยาวควรสวมหมวกอาบน้ำใหมดิชิด ทัง้น้ีเพือ่ปองกนัผมรวงและ
น้ำมนัท่ีตดิอยกูบัผมลงปนในน้ำ อนัจะเปนผลทำใหน้ำสกปรก และทำใหเคร่ืองกรองน้ำ
อดุตัน

2. ตองสวมชดุวายน้ำทีส่ะอาดเรยีบรอยเปนสากลนยิมและไมมโีลหะเปนสวนประกอบ
3. ใหผลดัเปลีย่นเคร่ืองแตงกายในหองน้ำทีจั่ดไวเทานัน้
4. เดก็ทีม่อีายตุ่ำกวา 5 ขวบ หรอืชวยตนเองไมไดตองมผีปูกครองหรอืพีเ่ลีย้งมาดวย

ขอหามในการใชสระวายน้ำ
1. หามใชสระวายน้ำนอกเวลาทีก่ำหนดหรอืทีอ่นญุาตไวโดยเดด็ขาด
2. หามวิง่เลน เชน ว่ิงไลจับ หรอืผลกักนั หรอืเลนกดหวัจมน้ำในสระวายน้ำ หรอืกระทำ

ดวยวิธใีด ๆ  ซึง่อาจกอใหเกดิอันตรายแกตนเองหรือผอูืน่ หรอืสงเสยีงเอะอะหรอืกระทำ
การอืน่ใด อนักอใหเกดิความรำคาญตอผอูืน่

3. ผไูมมสีวนเก่ียวของหามเขาไปในบริเวณสระวายน้ำ
4. หามนำสตัวทกุชนิดเขาไปในบรเิวณสระวายน้ำ
5. หามสวมรองเทาทกุชนิดบนชานสระวายน้ำ
6. หามสบูบหุรี ่บวนน้ำลาย สัง่น้ำมกู เสมหะ หรอืถายปสสาวะในสระวายน้ำ หรอืบรเิวณ

สระวายน้ำโดยเด็ดขาด
7. หามใชสบหูรือผงซกัฟอกในสระวายน้ำ
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8. หามลงสระวายน้ำขณะเปนแผล ฝ หนอง ตาแดง หรอืโรคตดิตออืน่ ๆ
9. หามรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในบริเวณชานสระวายน้ำ
10. หามนำอปุกรณใด ๆ เขามาในบรเิวณชานสระวายน้ำ ยกเวนอปุกรณทีจ่ำเปนสำหรบั

การวายน้ำ หรอืสิง่ทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากผคูวบคุมดูแลสระวายน้ำเทานัน้
11. หามสวมเคร่ืองประดับทุกชนิดลงสระวายน้ำ
12. หามเปดสอนวายน้ำเพือ่ใหไดมาซึง่ทรัพยสนิเปนประโยชนสวนตน

ขอแนะนำท่ัวไป
1. เมือ่มาใชบรกิารสระวายน้ำตองแสดงบตัรสมาชกิ หรอืหลกัฐานการไดรบัอนุญาตตอ

เจาหนาทีท่ีป่ระจำสระวายน้ำทุกคร้ัง
2. ไมควรนำทรัพยสนิ หรอืของมคีาตดิตวัมา หากเกดิการสญูหายมหาวทิยาลยัไมรบัผดิชอบ
3. ผวูายน้ำไมเปนตองแจงใหเจาหนาทีด่แูลสระวายน้ำทราบและตองรบัผดิชอบตนเอง

โดยจัดหาบคุคลท่ีสามารถใหความคมุครองไดมาชวยดูแล
4. ผทูีว่ายน้ำไมแข็ง ใหวายน้ำในบริเวณท่ีสามารถยืนพนน้ำได
5. กรณพีบเหน็หรอืสงสยัวามบีคุคลกำลงัไดรบัอนัตราย ผอูยใูนบรเิวณหรอืในสระวายน้ำ

ควรรีบแจงเจาหนาทีป่ระจำสระทราบทันที
6. ผใูชบริการสระวายน้ำตองรบัผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง ทางมหาวทิยาลยั

ไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกดิอนัตรายแกชวิีต รางกาย และทรพัยสนิของผู
มาใชบริการ

7. ผใูชบริการสระวายน้ำทกุคนตองเชือ่ฟงคำแนะนำตกัเตอืนของเจาหนาท่ีผดูแูล
สระวายน้ำ หากฝาฝนจะตองถกูตดัสทิธิก์ารใชบรกิารสระวายน้ำเปนคร้ังคราวหรอื
ตลอดไป แลวแตกรณี

ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

                                                     (ลงชือ่)   นพดล  ทองโสภติ
                                                             (นายนพดล  ทองโสภติ)
                                                          อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 368/2533)
เร่ือง ปรับคาธรรมเนียมใบสมัครเปนสมาชิกสระวายน้ำ

“ชนเหน็ชอบ” สำหรบัสมาชิกประเภท ก.

อาศยัอำนาจตามขอ 15 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยสระวายน้ำมหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2533 จึงประกาศปรับคาธรรมเนียมใบสมัครเปนสมาชิกสระวายน้ำ “ชนเห็นชอบ”
สำหรบัสมาชิกประเภท ก. ตามขอ 2.2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 208/2533)
ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 จากเดิมคนละ 100 บาท ปรับเปนคนละ 50 บาท ทัง้น้ีตัง้แต
บดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

(ลงชือ่)   นพดล  ทองโสภติ
                                                                    (นายนพดล  ทองโสภิต)
                                                                 อธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

*******************
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การยมือุปกรณพลศกึษาสวนกลาง พ.ศ. 2521

เพื่อใหการดูแลรักษาและการใชอุปกรณพลศึกษาสวนกลางเปนไปดวยความเรียบรอย
จึงไดวางระเบียบดังตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการยืมอปุกรณพลศกึษา
สวนกลาง พ.ศ. 2521”

ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศหรอืระเบียบอืน่ใดทีขั่ดหรอืแยงกบัประกาศนี้
ขอ 3 ผมูสีทิธยิมือปุกรณพลศกึษาสวนกลาง ไดแก นักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทุกคน
ขอ 4 การพจิารณาใหยมือปุกรณพลศกึษาสวนกลาง

4.1 จะใหโอกาสนักศกึษาท่ัวไปท่ีไมไดเปนนักกฬีาตัวแทนของชมรมหรือ
ของมหาวทิยาลยั

4.2 จะใหยมือปุกรณไดคร้ังละไมเกนิ 1 ชดุ และแตละครัง้ไมเกนิ 3 วัน หากมี
ความจำเปนจะขอยืมอปุกรณเปนจำนวนมาก และเกนิกวาเวลาทีก่ำหนด
จะตองขออนมุตัจิากประธานกลมุกฬีาเปนกรณไีป

ขอ 5 กำหนดเวลาในการใหยมื และการรบัคืนอุปกรณ
วันจันทร-ศกุร เวลา 12.00 - 18.30 น.
วันหยดุราชการ เวลา 08.30 - 18.30 น.

ขอ 6 ขอปฏบิตัใินการยมือปุกรณ
6.1 ผยูมืจะตองนำหลกัฐานการเปนนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนแสดงตอ

เจาหนาท่ี และกรอกแบบพิมพหลกัฐานการขอยืมอปุกรณทกุคร้ังท่ีจะขอ
ยมือปุกรณ

6.2 จะตองขอยมืและสงอปุกรณคืนดวยตนเองทกุครัง้ และภายในเวลาทีก่ำหนด
ใหเทาน้ัน

ขอ 7 อปุกรณทีส่งคนืจะตองอยใูนสภาพทีเ่รยีบรอย หากเกดิการสญูหายหรอืทำใหเสยีหาย
ดวยเหตุไมสมควร ผยูมืจะตองนำอปุกรณใหมมาชดใช หรอืยอมใหหกัเงนิคาประกนัของเสียหาย
ทีใ่หไวกบัมหาวิทยาลัยเทากบัราคาของท่ีสญูหายหรือเสยีหายน้ัน

ขอ 8 ผใูดฝาฝนไมปฏิบตัติามระเบียบมหาวิทยาลัยจะพจิารณาดำเนนิการดังน้ี
8.1 ถาไมสงอปุกรณตามกำหนดจะถกูปรบัวันละ 5 บาทตออปุกรณ 1 ชดุ
8.2 ถาไมยอมใหปรับ ใหแจงคณะงดประกาศผลสอบ

*******************
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ขอ 9 ใหอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกนรักษาการตามประกาศนี ้และมอีำนาจออกประกาศ
ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัประกาศนี้

ขอ 10 ใหใชประกาศนีถ้ดัจากวนัประกาศเปนตนไป

ทัง้น้ี ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ. 2521

                                                     (ลงชือ่)     วิทยา  เพยีรวิจิตร
                                                        (ศาสตราจาร ดร.วิทยา เพยีรวิจิตร)
                                                  รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศฝายกจิการนักศกึษา (ฉบบัท่ี 58)
เรือ่ง กำหนดเวลาการใชกระแสไฟฟาบริเวณสนามกีฬากลางแจง

ดวยฝายกจิการนักศกึษา เหน็ควรสงเสรมิใหมกีารประหยดัการใชกระแสไฟฟา และการใช
สนามกีฬากลางแจงใหเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งประกอบดวยสนามบาสเก็ตบอล
สนามวอลเลยบอล สนามตะกรอ สระวายน้ำ และสนามเทนนิส สโมสรนักศกึษา ฝายกจิการนักศกึษา
จึงขอยกเลกิประกาศตาง ๆ  ทีขั่ดตอประกาศฉบบัน้ี และไดจัดเจาหนาทีส่ำหรบัรบัผิดชอบปด-เปด
การใชกระแสไฟฟาตามกำหนดเวลาดงัน้ี

1. ชวงการเรยีนการสอนปกต ิตัง้แตเวลา 18.00 - 21.30 น.
2. ชวงงดกจิกรรม (เตรียมตวัสอบ) ตัง้แตเวลา 18.00 - 21.00 น.
3. ในกรณทีีม่กีจิกรรมพิเศษ ตองใชกระแสไฟฟาเกนิเวลาท่ีกำหนดใหขออนุมตัเิปนคร้ังคราว

จากมหาวทิยาลยั

จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ ณ วันท่ี 25 สงิหาคม พ.ศ. 2531

               (ลงชือ่)     ระจติ  ตรีพทุธรตัน
                                                             (นายระจิต  ตรีพทุธรัตน)
                                                          รองอธกิารบดีฝายกจิการนักศกึษา

*******************
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การดูแลระบบคอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551

เพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกนบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรภายใน
มหาวทิยาลยัและประชาชนทัว่ไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ บงัเกดิผลดตีอทางราชการและเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบญัญัตวิาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึง่หาม
มใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพวิเตอรไมสามารถทำตามคำสัง่ทีก่ำหนดไว หรอื
ทำใหการทำงานผดิพลาดไปจากคำสัง่ทีก่ำหนดไว หรอืใชวิธกีารใด ๆ  เขาลวงรขูอมลู แกไข หรอื
ทำลายขอมลูของบคุคลอืน่ในระบบคอมพวิเตอรโดยมชิอบ หรอืใชระบบคอมพวิเตอรเพือ่เผยแพร
ขอมูลคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ หรอืมีลกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหายตอเศรษฐกิจ สงัคม
และความมัน่คงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศลีธรรมอันดีของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกบัพระราชบญัญัตวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง หลกัเกณฑการเกบ็รกัษาขอมูลจราจร
ทางคอมพวิเตอรของผใูหบรกิาร พ.ศ. 2550 และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุคร้ังที่
2/2551 เมือ่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ 2551 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จึงวางระเบยีบไวดงันี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการดแูลระบบคอมพวิเตอร
และการใชบรกิารคอมพวิเตอร พ.ศ. 2551"

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหมผีลใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะ บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั

หรอืหนวยงานท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวทิยาลยั

“คณบด”ี หมายถงึ คณบด ีผอูำนวยการศนูย สถาบนั สำนกั หรอืหวัหนา
หนวยงานทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวทิยาลยั

“ศนูยคอมพวิเตอร”หมายถงึ ศนูยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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“ผอูำนวยการ” หมายถงึ ผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอร
“บคุลากร” หมายถงึ บคุลากรทกุคนท่ีสงักดัและปฏบิตังิาน

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน และใหหมาย
ความรวมถึงพนกังานองคกรในกำกบั
มหาวทิยาลยั

“ระบบคอมพวิเตอร” หมายถงึ อปุกรณหรอืชดุอปุกรณของ
คอมพิวเตอรทีเ่ชือ่มการทำงานเขาดวย
กนั โดยมีการกำหนดคำสัง่ ชดุคำสัง่
หรอืสิง่อืน่ใดและแนวทางปฏบิตังิาน
ใหอปุกรณ หรอืชดุอปุกรณทำหนาที่
ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ

“ขอมลูคอมพวิเตอร” หมายถงึ ขอมลู ขอความ คำสัง่ ชดุคำส่ัง หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาทีอ่ยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพวิเตอร อาจประมวลผลไดและให
หมายความรวมถึงขอมูลอเิลก็ทรอนิกส
ตามกฎหมายวาดวยธรุกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิสดวย

“ผใูชบริการ” หมายถงึ ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอรของ
มหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคาใชบรกิาร
หรอืไมกต็าม

“ผดูแูลระบบคอมพวิเตอร” หมายถงึ บคุลากรของมหาวทิยาลยัท่ีไดรบั
แตงต้ังใหดแูลรบัผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรอืขอมลูคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพวิเตอร

“ขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร” หมายถงึ ขอมลูเกีย่วกับการติดตอสือ่สารของ
ระบบคอมพวิเตอร ซึง่แสดงถงึแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา
วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด
ของบริการ หรอือืน่ ๆ  เกีย่วของกบัการ
ตดิตอสือ่สารของระบบคอมพวิเตอร
น้ัน
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ขอ 4 การใหบริการระบบคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดตอสือ่สารผานระบบคอมพวิเตอร ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน

หามมใิหใชระบบคอมพวิเตอร เพือ่แสวงหาประโยชนสำหรบัตนเองหรอืผอูืน่ในทางการคา
หรอืแสวงหากำไร หรอืการดำเนนิการใด ๆ  ท่ีขัดตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดี

ขอ 5 การแตงตัง้ผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
(1) ระบบคอมพวิเตอรของคณะ ใหคณบดมีอีำนาจแตงตัง้ผดูแูลระบบ

คอมพวิเตอร และใหคณะสงสำเนาหนงัสอืแตงตัง้ผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
ใหศนูยคอมพวิเตอร เพือ่เกบ็เขาฐานขอมลูบญัชีระบบคอมพวิเตอร
ของมหาวทิยาลยั

(2) ระบบคอมพิวเตอรของสวนกลางและหนวยงานท่ีอยนูอกเหนือจาก (1) ให
ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร มอีำนาจแตงต้ังผดูแูลระบบคอมพิวเตอร และ
ใหบนัทึกขอมูลเกบ็เขาฐานขอมูลบญัชีระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลยั

ขอ 6 ศนูยคอมพิวเตอรมหีนาท่ีดงัตอไปน้ี
(1) เกบ็รักษาและปรบัปรุงฐานขอมลูบญัชีระบบคอมพวิเตอรของมหาวิทยาลยั

ใหสามารถอางองิถงึระบบคอมพิวเตอร
(2) จัดทำรปูแบบการใหบรกิารระบบคอมพวิเตอร การใหบรกิารคอมพวิเตอร

การจดัเกบ็และการตรวจสอบขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร
(3) ประสานงานกบัผดูแูลระบบคอมพวิเตอรทกุคณะ/หนวยงาน ในการถายทอด

นโยบายการดูแลระบบคอมพวิเตอรรวมถึงการถายทอดองคความรแูละ
ใหคำแนะนำในการดแูลระบบคอมพวิเตอรใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมาย

(4) ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย
ขอ 7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหีนาทีด่งัตอไปนี้

(1) ดแูลรักษาระบบคอมพิวเตอร และเกบ็ขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรตามท่ีได
รบัมอบหมายใหเปนไปตามระเบยีบ ประกาศ คำสัง่หรอืแนวปฏบิตัขิอง
มหาวทิยาลยั

(2) เกบ็รกัษาและปรบัปรงุฐานขอมูลบญัชีระบบคอมพวิเตอรและนำสง
ศนูยคอมพวิเตอร

(3) สรางบญัชีผใูช และกำหนดระดบัสทิธกิารใหบรกิารของระบบคอมพวิเตอร
ใหแกผใูชบริการและเกบ็รักษาบญัชีผใูชและขอมูลประจำตวัของผใูชบรกิาร
ดวยวิธกีารทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัและเปนความลบั

(4) ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย
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ขอ 8. หลกัเกณฑและวธิกีารดแูลระบบคอมพวิเตอร สทิธ ิหนาที ่ความรับผิดชอบของ
ผดูแูลระบบคอมพวิเตอร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั

ขอ 9 ผใูชบริการจะตองใชระบบคอมพวิเตอร ขอมลูคอมพิวเตอร หรอืการติดตอสือ่สาร
ทางคอมพวิเตอร ตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบ ประกาศ และคำสัง่ของมหาวทิยาลยั

หามมใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำตามคำสั่ง
ทีก่ำหนดไว หรอืทำใหการทำงานผดิพลาดไปจากคำสัง่ท่ีกำหนดไว หรอืใชวิธกีารใด ๆ เขาลวงรู
ขอมลู แกไข หรอืทำลายขอมลูของบคุคลอืน่ในระบบคอมพวิเตอรโดยมิชอบ หรอืใชระบบคอมพวิเตอร
เพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ หรอืมลีกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจ สงัคม และความม่ันคง ของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศลีธรรมอันดีของประชาชน

สทิธ ิหนาที ่และความรบัผิดชอบของผใูชบริการระบบคอมพวิเตอร ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั

ขอ 10 ผใูชบรกิาร หรอืผดูแูลระบบคอมพวิเตอร ทีฝ่าฝนระเบียบ หรอืประกาศหรอืคำสัง่
ทีเ่กีย่วของกบัระเบียบน้ี ถอืเปนความผิดทางวินัยและความผิดทางแพงและทางอาญาแลวแตกรณ ีและ
ใหดำเนินการ ดงัน้ี

(1) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนนักศกึษามหาวทิยาลยั ใหผอูำนวยการศนูย
คอมพวิเตอร หรอืคณบด ีมสีทิธวิากลาวตกัเตอืนและระงบัการใหบรกิาร หรอื
สงเรือ่งไปยงัคณะ หรอืหนวยงานตนสงักดัเพือ่ดำเนนิการทางวนัิยนักศกึษา
ตอไป

(2) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบุคลากร ใหผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอรหรอื
คณบดี มสีทิธวิากลาวตักเตอืนและระงบัการใหบริการ หรอืสงเร่ืองไปยัง
คณะหรอืหนวยงานตนสงักดัเพือ่ดำเนนิการทางวนัิยตอไป

(3) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบุคคลภายนอก ใหผอูำนวยการศนูยคอมพิวเตอร
หรอืคณบดีมอีำนาจระงับการใหบริการ และสงเร่ืองใหมหาวิทยาลัยดำเนิน
คดีอาญาหรอืดำเนนิคดีแพง
กรณผีกูระทำการฝาฝน ตาม (1) และ (2) เปนการฝาฝนท่ีเปนการกระทำ

ผิดอาญาหรือเปนการกระทำผิดทางแพงดวย ใหสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
ตามกฎหมายตอไป

ขอ 11 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ หรอื
แนวปฏบิตัทิีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้คำวนิิจฉัยของอธกิารบดถีอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วันท่ี  13  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2551

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                 (เภา  สารสนิ)

                                                   นายกสภามหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 983/2545)

เรือ่ง หลกัเกณฑการใชบริการระบบเครือขาย
และเครือขายอินเทอรเนต็ มหาวิทยาลัยขอนแกน

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการใชบริการระบบเครือขายและเครือขาย
อนิเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่เปนแนวทางในการปฏิบตัขิองเจาหนาที ่และผใูชบริการ
ใหบรรลตุามเปาหมายทีว่างไว

- ใชทรพัยากรรวมกนัท่ีเอือ้ประโยชนสงูสดุ
- ความปลอดภยัของระบบเครือขาย และขอมูลในระบบ
- ใหมรีะบบการขยายเชือ่มตอเครอืขายของมหาวทิยาลยั ทีไ่มมผีลกระทบตอทรพัยากร

สวนรวม
- ใหมมีาตรการกำหนดสทิธ ิและบทลงโทษในกรณทีีผ่ใูชบริการกระทำผดิระเบยีบ เชน

การใชเครือขายทีผิ่ดกฎหมาย และหรอืขัดตอศลีธรรมอนัดีของประชาชน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุม
คร้ังที ่1/2545 เมือ่วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑการใชบรกิาร
ระบบเครือขายและเครือขายอนิเทอรเน็ต ไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 983/2545) เรือ่ง
หลกัเกณฑการใชบรกิารระบบเครอืขาย และเครอืขายอนิเทอรเน็ต มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขัดหรอืแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

น้ีแทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลยั”หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถงึ ศนูยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะ บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยั ศนูย สถาบนั

สำนกั หรอืหนวยงานอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทา
คณะและองคกรในกำกบัมหาวิทยาลยั

“ผอูำนวยการ” หมายถงึ ผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอร

*******************
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“ผใูชบริการ” หมายถงึ ผปูฏบิตังิานใหมหาวทิยาลยั ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
อนุญาต

“ผดูแูลระบบ” หมายถงึ บคุคลหรือคณะบุคคลท่ีไดรบัมอบหมายจาก
ผอูำนวยการ ใหดแูล รบัผดิชอบเครอืขาย

“เครอืขาย” หมายถงึ ระบบเครือขายคอมพวิเตอร และเครอืขาย
อนิเทอรเน็ต และใหหมายความรวมถึงสวนท่ี
ตอเชือ่มเขาระบบอนิเทอรเน็ตท่ีศนูยคอมพวิเตอร
ดแูลรบัผิดชอบและใหบรกิารทกุระบบ

“บัญชีผูใช” หมายถงึ รายชือ่ผใูช และรหสัผาน ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
กำหนด

ขอ 5 สทิธแิละหนาท่ีของผใูชบริการ
5.1 ผใูชบริการมหีนาทีใ่หขอมลูประจำตัวท่ีถกูตองและเปนปจจุบนัสำหรบัการ

เปดบญัชีผใูช เพือ่ใหการบรหิารระบบเปนไปอยางถกูตอง
5.2 ผใูชบริการมีสทิธใิชเครือขายภายใตเงือ่นไข และหลกัเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนด

ไวเทานัน้
5.3 ผใูชบริการมสีทิธขิอทราบสถานะการใชงานเครอืขายทีเ่กีย่วของกบัตนเอง

ขอ  6 สทิธแิละหนาทีข่องผดูแูลระบบ
6.1 ผดูแูลระบบมีสทิธทิีจ่ะดำเนินมาตรการเพ่ือประสิทธภิาพ และความเรียบรอย

ของเครือขาย รวมท้ังความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของแฟมขอมลู
การประมวลผลขอมูล และไปรษณียอเิลก็ทรอนิกสของผใูชบริการ

6.2 ผดูแูลระบบมีสทิธติรวจสอบแฟมขอมลูและขาวสารทุกประเภทของผใูชบริการ
ตามความจำเปนในการแกไข ซอมแซมเครอืขายหรอืการสบืสวนเกีย่วกับ
การใชงานระบบอยางไมถกูตอง

6.3 ผดูแูลระบบมีสทิธจิำกัดการใชงานของผทูีใ่ชเครือขายไมเหมาะสมหรอืลกัลอบ
ใชบัญชีผูใชของผูอื่น

6.4 ผดูแูลระบบมีสทิธใินการยุตกิารทำงานของกระบวนการของผใูช ซึง่สรางภาระ
ใหเครอืขายโดยไมจำเปนหรอืเกนิขนาดโดยไมตองมกีารแจงลวงหนา

6.5 ผดูแูลระบบมสีทิธจิะทำการบบีอดัเพอืลดขนาดแฟมขอมลูใด ๆ ไดโดย
ไมตองมีการแจงลวงหนา

6.6 ผดูแูลระบบมหีนาทีใ่นการแจงใหผใูชบริการทราบลวงหนาถงึวันเวลาท่ีตอง
ปดเครือขายเพือ่บำรงุรกัษาปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงเครอืขายซึง่สงผลใหตอง
หยดุบรกิารในชวงระยะเวลาหนึง่ แตในกรณฉีกุเฉนิ และมคีวามจำเปน ผดูแูล
ระบบอาจปดเครือขายไดทนัที โดยจะพยายามใหผใูชบรกิารสามารถเกบ็ขอมูล
ไดอยางสมบรูณ กอนทีจ่ะดำเนนิการปดเครือขาย
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6.7 ผดูแูลระบบสงวนสทิธทิีจ่ะปดการสือ่สารขอมลูกบัเครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย
หรอืบรกิารใด ๆ  ทีม่ผีลกระทบตอการสือ่สารขอมลูในเครอืขาย หรอืเปดใช
โดยไมไดรบัอนุญาตจากศูนยคอมพิวเตอร

6.8 ผดูแูลระบบมอีำนาจท่ีจะเพกิถอนสทิธกิารใชเครือขายตอผใูชบริการทีฝ่าฝน
ประกาศฉบบัน้ีได

6.9 การดำเนนิการตามขอ 6.1- ขอ 6.8 ใหคณะกรรมการประจำศนูยพจิารณา
มอบอำนาจ และวิธดีำเนินการตามสิทธแิละหนาทีท่ีก่ำหนดน้ี ใหแกบคุคล และ
หรอืคณะบคุคลไดตามความเหมาะสม

ขอ 7 ผใูชบรกิารจะตองรบัผิดชอบตอการใชเครอืขายใหเปนไปอยางเหมาะสมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการใชความระมัดระวังในการปองกันมิใหผูอื่นใชบัญชีผูใชของตน
เพือ่เขาใชเครือขายและไมพยายามลวงรหูรอืเปลีย่นรหัสผานของบญัชีผใูชของผอูืน่

ในกรณีที่ศูนยคอมพิวเตอร อนุญาตใหผูใชบริการเขาใชเครือขายได โดยไมตองมีบัญชี
ผใูชหรอืรหสัผาน เชน ในกรณขีองการเขาใชระบบหองสมดุ เปนตน ผใูชบรกิารกย็งัคงตองถอืปฏบิติั
ตามหลกัเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนดไวดวย

ขอ 8 บญัชีผใูชและทรพัยากรทีอ่ยบูนเครือขาย ถอืเปนทรัพยสนิของมหาวิทยาลยัการที่
ผใูชบรกิารไดรบัอนุญาตใหมสีทิธเิขาใชเครือขายไดน้ัน ถอืเปนการใชสทิธเิพือ่ประโยชนทางวชิาการ
และประโยชนของทางราชการเทาน้ันและมหาวทิยาลยัสงวนไวซึง่สทิธิดงักลาวน้ีวา จะใหผใูชบริการ
งดใชสทิธน้ีิเมือ่ใดกไ็ด

ขอ 9 บัญชีผูใชจะถูกกำหนดใหกับผูใชบริการเฉพาะตัวเทานั้น หามนำไปใหผูอื่นใช
โดยเดด็ขาด และหามบคุคลใด ใชบญัชีผใูชของบคุคลอืน่ไดดวย แมวาจะไดรบัอนญุาตจากเจาของ
บญัชีกต็าม

ขอ 10 หามใชเครือขายเพือ่การอ่ืนใด นอกเหนือจากวัตถุประสงคทางการศกึษาหรือตามท่ี
ไดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยั อาทเิชน ประโยชนทางธรุกจิของตนเองหรอืของผอูืน่ ประโยชนอืน่
ใดของบคุคลอืน่ท่ีไมมคีวามเกีย่วของกบัมหาวทิยาลยัโดยตรง การประกาศแจงความ การซือ้หรอื
การจำหนายสนิคา การนำขอมูลไปซือ้ขาย การรบับรกิารคนหาขอมลูโดยคดิคาบรกิาร การใหบรกิาร
โฆษณาสนิคา หรอื การเปดบริการอนิเทอรเน็ตแกบคุคลท่ัวไปเพ่ือแสวงหากำไร เปนตน

ขอ 11 หามใชเครือขายเพื่อกระทำการอันผิดกฎหมาย และหรือขัดตอศีลธรรม
อนัดีของประชาชน รวมท้ังการกระทำใด ๆ อนัอาจสงผลกระทบตอการใชงานของผอูืน่ดวย

ขอ 12 หามใชเครือขายเพือ่การขมข ูกาวราว กอกวน กอความรำคาญและเขาไปยงุเกีย่วกับ
งานของผอูืน่ รวมท้ังเพือ่การแสวงหาเพือ่จัดเกบ็ หรอืสงขอความหรือภาพซึง่ไมสภุาพหยาบคาย
หรอืลามกอนาจาร
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ขอ 13 หามคัดลอก เปดเผย หรือถายโอน ขอมูล หรือซอฟตแวรในคอมพิวเตอรที่
มหาวิทยาลัยจัดหาไวใหใชโดยมิไดรบัอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรอืหนวยงานผรูบัผิดชอบในการ
ใหบรกิารขอมลูหรอืซอฟตแวรน้ันๆ

ขอ 14 หามคัดลอก อาน เปลีย่นช่ือ เปลีย่นแปลง หรอื ลบท้ิงขอมลู แฟมขอมลู หรอืผลลัพธ
ทีเ่ปนของผอูืน่หรอืของมหาวทิยาลยั โดยไมไดรบัอนุญาต

ขอ 15 หามดัดแปลงเครือขาย ไมวาจะเปนฮารดแวร ซอฟตแวร และทรพัยากรระบบ เพ่ือ
ไปลดขีดความสามารถของระบบ หรือเพื่อท่ีจะทำใหไดทรัพยากรใชงานเพิ่มข้ึนหรือพยายามท่ี
จะเปลีย่นขอจำกดัของสิทธใินการเขาใชทรพัยากรระบบไปจากทีไ่ดรบัอนญุาต จากศนูยคอมพวิเตอร

ขอ 16 ผใูชบริการจะตองไมสรางภาระงานในระบบจนสงผลกระทบตอผใูชงานอืน่
ขอ 17 ในการใชเครือขายเพือ่เปนทางผานเพือ่เขาไปใชทรัพยากรระบบของบคุคล หรอื

องคกรอืน่ท่ีเชือ่มตอกบัเครอืขายหรอืเขาใชเครอืขายอนิเทอรเนต็ ผใูชบรกิารตองถอืปฏบิตัติามระเบยีบ
และวธิปีฏบิตัขิององคกรทีเ่ปนเจาของทรพัยากรระบบนัน้ และถอืปฏบิตัติามมารยาทของกลมุอนิเทอร
เนต็ท่ีเกีย่วของอกีดวย  มหาวทิยาลยัจะถอืเอาการกระทำผดิตามขอหามในประกาศนีต้อทรพัยากร
ระบบน้ัน ๆ เสมือนหน่ึงเปนการกระทำผิดตอมหาวิทยาลัยและจะดำเนินการตอผูกระทำผิด
เชนเดียวกับผกูระทำผิดตอมหาวิทยาลยั

ขอ 18 การนำเคร่ืองคอมพวิเตอรหรืออปุกรณฮารดแวรอืน่ใด เขามาเชือ่มตอกบัเครือขาย
ของมหาวิทยาลัย อันมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของเครือขาย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ศนูยคอมพวิเตอรเสยีกอน

ขอ 19 ในการใหบรกิารเครอืขาย ศนูยคอมพวิเตอร ไมรบัประกนัความถกูตองของผลลพัธ
จากการประมวลผลดวยทรัพยากรระบบของมหาวทิยาลยัและไมรบัผิดชอบตอความเสยีหายใด ๆ
ทีเ่ปนผลตอเน่ืองจากความผิดพลาดของผลลัพธน้ัน ๆ

ขอ 20 เครอืขายและทรพัยากรระบบของมหาวทิยาลยั เปนสมบตัขิองทางราชการ หามบคุคล
ภายนอกเขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต การเขาใชงานโดยพลการ ถือวาเปนการลวงละเมิดและ
ไมพยายามปฏบิตัติามขอกำหนดของทางราชการ ตองไดรบัการพจิารณาโทษจากทางมหาวทิยาลยั
และหรอื ไดรบัโทษตามกฎหมาย

ขอ 21 ศนูยคอมพวิเตอรจะไมรบัประกนัในคุณภาพของการเกบ็ การรบัสงขอมลูขาวสาร และ
การไมสามารถใชงานไดของระบบบางสวนหรือทัง้หมด และจะไมรบัผิดชอบในความเสียหายของ
การใชงานอันเน่ืองมาจากวงจรสือ่สารชำรดุ จานแมเหลก็ชำรดุ ความลาชา แฟมขอมลูหรอืจดหมาย
สงไปไมถงึปลายทาง หรอืสงผดิสถานที ่และความผดิพลาดในขอมูลหรอืความเสยีหายอนัเกดิจาก
การลวงละเมดิโดยผอูืน่
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ขอ 22 ศนูยคอมพวิเตอรทรงไวซึง่สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการเชือ่มตอ หรอืการใชงานและทรงไว
ซึง่สทิธทิีจ่ะยกเลกิหรอืระงบัการเชือ่มตอ และหรอื การใชงานใด ๆ  ของผใูชบรกิารทีล่วงละเมดิหรอื
พยายามจะลวงละเมดิกฎระเบยีบน้ี

ขอ 23 บญัชีผใูชทีศ่นูยคอมพิวเตอรใหกบัผใูชบริการ น้ัน ผใูชบริการตองเปนผรูบัผิดชอบ
ผลเสียหายตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีข้ึน เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้น มิไดเกิดข้ึนมาก
จากการกระทำของตนเอง

ขอ 24 กำหนดใหผใูชบริการทีต่องการนำอปุกรณมาเชือ่มตอกบัเครือขายจะตองติดตอขอ
คำปรกึษาและคำแนะนำวธิดีำเนนิการจากศนูยคอมพวิเตอรกอนและจะตองดำเนนิการใหเปนไปตาม
กฎระเบยีบขอกำหนดโดยเครงครดั เพือ่ใหการเชือ่มตออปุกรณตาง ๆ  เปนไปตามมาตรฐานทีก่ำหนด
และไมเกดิผลกระทบกับประสทิธภิาพโดยรวมของเครือขาย

ขอ 25 การขออนุญาตใชงานเครือขายภายในคณะ หมายเลขไอพ ีและชือ่โดเมน จะตอง
ไดรบัความเหน็ชอบจากศนูยคอมพวิเตอร

ขอ 26 ศนูยคอมพวิเตอร ไมอนญุาตใหบคุคลใด กระทำการเคลือ่นยาย หรอืทำการใด ๆ
ตอสวนประกอบใด ๆ ของเครอืขาย โดยพลการ เพราะอาจกอใหเกดิความเสยีหายแกเครอืขาย
ของมหาวิทยาลัยได

ขอ 27 การนำเครือ่งคอมพิวเตอรเชือ่มตอกบัเครือขาย โดยใหบริการท่ีเปนสาธารณะกบั
หนวยงานในสังกดั ผทูีร่บัผิดชอบ จะตองทำการลงทะเบยีนเคร่ืองดงักลาวกบัศนูยคอมพวิเตอร อาทิ
เชน การขอใชชือ่ หมายเลขประจำเครือ่ง และหมายเลขไอพ ีเปนตน รวมท้ังระบบุรกิารสาธารณะ
ทีจ่ะใหบรกิาร โดยใหทำเรือ่งผานคณะมายงัศนูยคอมพวิเตอร เพือ่รบัรองการลงทะเบยีน

ขอ 28 ในกรณทีีศ่นูยคอมพวิเตอร ตรวจสอบพบวา เครือขายภายในคณะใด กอใหเกดิความ
ผิดปกติของเครือขายศนูยคอมพิวเตอรอาจจะหยุดใหบริการจากอุปกรณของสวนกลาง โดยไมมกีาร
แจงใหทราบลวงหนาจนกวาจะมกีารแกไข ใหทำงานไดเปนปกติกอน

ขอ 29 คณะทีป่ระสงคจะใหบริการเครอืขายอนิเทอรเนต็ ผานระบบโทรศพัท จะตองไดรบั
ความเห็นชอบจากศูนยคอมพวิเตอรกอน

ขอ 30 ผใูชบริการทีฝ่าฝนและไมปฏบิตัติามประกาศนี ้จะไดรบัโทษตามระดับการลงโทษ
ดงัตอไปนี้

30.1 กรณผีกูระทำผดิเปนนักศกึษา ขาราชการ และบคุลากรของมหาวทิยาลยั
30.1.1 สำหรบันักศกึษา

31.1.1.1 ตกัเตอืน และหรอืระงบัสทิธกิารใชเครือขายตัง้แต
หน่ึงภาคการศกึษาข้ึนไป หรอื

30.1.1.2 ใหคณะหรือกองกจิการนักศกึษา ดำเนินการพิจารณา
โทษ ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ตอไป
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30.1.2 สำหรบัขาราชการและบุคลากร
30.1.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครอืขายระยะเวลา

ตามความเหมาะสม หรอื
30.1.2.2 แจงใหผบูงัคับบัญชาเพือ่ดำเนินการทางวินัยตอไป

30.2 กรณผีกูระทำผิดไมใชบคุลากรของมหาวิทยาลยั
30.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครือขายหรอื
30.2.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย

ขอ 31 ใหผูอำนวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัย
เกีย่วกับการปฏบิตัติามประกาศนีใ้หผอูำนวยการเปนผมูอีำนาจวินิจฉัย และใหถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วันท่ี 2 เมษายน  พ.ศ.  2545

(ลงชือ่)     ปริญญา   จินดาประเสริฐ
                                                   (รองศาสตราจารยปรญิญา  จินดาประเสรฐิ)
                                                           อธกิารบดีมหาวทิยาขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 331/2552)

เรือ่ง สทิธหินาท่ีและความรบัผดิชอบของผใูชบริการและผดููแลระบบ
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลยัขอนแกน

ดวยมหาวิทยาลยัขอนแกนมีหนาทีต่ามความในพระราชบญัญัตวิาดวยการกระทำความผิด
เกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และเพือ่เปนแนวทางในการใชบริการและดแูลระบบคอมพวิเตอร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหบรรลุเปาหมายในการมีระบบคอมพิวเตอรที่มีความม่ันคง
มปีระสทิธภิาพสงู และบงัเกดิผลดีตอทางราชการ

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบั ขอ 8 และขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกนวาดวยการ
ดแูลระบบคอมพวิเตอรและการใชบริการคอมพวิเตอร พ.ศ. 2551 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุ
คณบด ีในคราวประชมุคร้ังท่ี 1/2552 เมือ่วนัท่ี 9 มกราคม 2552 จึงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
ไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 331/2552) เรือ่ง
สทิธหินาทีแ่ละความรับผิดชอบของผใูชบริการและผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหมผีลบังคับใช นับแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขัดหรอืแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

น้ีแทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะ บณัฑติวิทยาลยั วิทยาลยั ศนูย

สถาบนั สำนกั หรอืหนวยงานทีเ่รยีก
ชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะ
และใหหมายความรวมถึงองคกร
ในกำกบัมหาวิทยาลยั

“คณบดี” หมายถงึ คณบด ีผอูำนวยการศนูย สถาบนั
สำนกั หรอืหวัหนาหนวยงานทีเ่รยีกชือ่
อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะ และ
ใหหมายความรวมถงึองคกรใน
กำกบัมหาวทิยาลยั

*******************
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“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถงึ ศนูยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“ผอูำนวยการ” หมายถงึ ผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอร
“บคุลากร” หมายถงึ บคุลากรทุกคนท่ีสงักดัและปฏบิตังิาน

ในมหาวิทยาลยัและใหหมายความ
รวมถึงพนกังานองคกรในกำกับ
มหาวทิยาลยั

“ระบบคอมพวิเตอร” หมายถงึ อปุกรณหรอืชดุอปุกรณของ
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มการทำงานเขา
ดวยกัน โดยไดมกีารกำหนดคำสัง่
ชดุคำสัง่ หรอืสิง่อืน่ใด และแนวทาง
ปฏบิตังิานใหอปุกรณหรอืชดุอปุกรณ
ทำหนาทีป่ระมวลผลขอมลูโดย
อตัโนมัติ

“ขอมลูคอมพวิเตอร” หมายถงึ ขอมลู ขอความ คำสัง่ ชดุคำสัง่ หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาทีอ่ยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพวิเตอรอาจประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมลู
อเิลก็ทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย
ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสดวย

“ขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร” หมายถงึ ขอมลูเกีย่วกับการติดตอสือ่สารของ
ระบบคอมพวิเตอร ซึง่แสดงถงึแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง
เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด
ของบริการ หรอือืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบั
การตดิตอสือ่สารของระบบ
คอมพวิเตอรน้ัน

“ผใูชบริการ” หมายถงึ ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอร
ของมหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคา
ใชบรกิารหรอืไมกต็าม
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“ผดูแูลระบบคอมพวิเตอร” หมายถงึ บคุลากรของมหาวทิยาลยัท่ีไดรบั
แตงต้ังใหดแูลรบัผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรอืขอมลูคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพวิเตอร

“บัญชีผูใช” หมายถงึ รายชือ่ผใูชและรหสัผานทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพวิเตอรกำหนดใหกบัผใูช
บรกิาร

ขอ 5 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกับการปฏบิตัติาม
ประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผมูอีำนาจวนิิจฉยั และใหถอืเปนท่ีสดุ

หมวด 1
ผใูชบริการ

ขอ 6 สทิธหินาทีแ่ละความรับผิดชอบของผใูชบรกิาร
6.1 ผใูชบรกิารมสีทิธใิชบรกิารระบบคอมพวิเตอรทีใ่หบรกิารขอมลูสาธารณะ

โดยไมตองมบีญัชีผใูช ไดแก เว็บเชริฟเวอรประชาสมัพนัธหนวยงานของ
มหาวทิยาลยั เชริฟเวอรบรกิารแฟมขอมูลสาธารณะของมหาวทิยาลยั (Public
FTP servers) หรอื เชิรฟเวอรสาธารณะอืน่ ๆ

6.2 กรณนีอกเหนือขอ 6.1 ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอรตองมีบญัชีผใูชทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพวิเตอรกำหนดใหเพือ่เขาใชบรกิาร ผใูชบรกิารตองแสดงบตัร
ประจำตัวเจาหนาทีข่องรัฐ บตัรประจำตัวนักศกึษา บัตรประชาชน หรอืเอกสาร
แสดงตวัอ่ืน ๆ  ทีอ่อกโดยราชการ รวมถึงใหขอมลูประจำตวัท่ีถกูตองและ
เปนปจจุบนัตอผดูแูลระบบคอมพวิเตอรในการสรางบญัชีผใูช

6.3 รหสัผานถอืเปนขอมลูลบั ผใูชบริการมหีนาทีร่กัษาความลบัของรหสัผานมใิห
ผอูืน่ลวงร ูหากผใูชบรกิารลมืรหัสผาน ผใูชบรกิารมสีทิธริองขอใหผดูแูลระบบ
คอมพวิเตอรตัง้รหสัผานเร่ิมตนใหม (Reset password)

6.4 ผใูชบริการมสีทิธใิชระบบคอมพวิเตอรผานทางบญัชีผใูชของตนเทานัน้
หามใชบญัชีผใูชของผใูชบริการอืน่ ไมวาเจาของบัญชีผใูชจะยินยอมหรือไม
กต็าม

6.5 ผใูชบริการมีหนาท่ีรบัผิดชอบขอมูลคอมพวิเตอรทีต่นนำเขาสรูะบบ
คอมพวิเตอร รวมถึงการกระทำใด ๆ อนักระทำผานทางบญัชีผใูชของตน
ยกเวนกรณีทีส่ามารถพสิจูนทราบไดวาไมใชการกระทำของตน
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6.6 ผใูชบรกิารมสีทิธทิราบระดบัสทิธ ิและสถานะของบญัชีผใูชของตน รวมถงึ
บนัทึกการเขาใชงานระบบคอมพิวเตอรผานทางบัญชีผใูชของตนยอนหลงัได
ไมนอยกวา 3 เดอืน และใหถอืวาขอมลูดงักลาวเปนความลับ

6.7 ผใูชบรกิารทีก่ระทำผดิกฎหมายตามพระราชบญัญัตวิาดวยการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 หรอืกฎระเบยีบของทางราชการ
ดงัตอไปน้ี จะตองรบัโทษทางแพงและทางอาญา รวมถึงการดำเนนิการ
ทางวนัิย
6.7.1 ทำลายขอมลูคอมพิวเตอรของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ
6.7.2 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรปลอมไมวาทัง้หมด

หรือบางสวน หรือขอมลูคอมพวิเตอรอนัเปนเท็จ โดยประการท่ีนา
จะเกิดความเสียหายแกผอูืน่หรือประชาชน

6.7.3 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรอนัเปนเทจ็ โดย
ประการทีน่าจะเกดิความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรอื
กอใหเกดิความต่ืนตระหนกแกประชาชน

6.7.4 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัเปนความผิด
เกีย่วกับความม่ันคงแหงราชอาณาจกัร หรอืความผิดเกีย่วกับการ
กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

6.7.5 นำสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมูลคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัมีลกัษณะลามก
และขอมูลคอมพวิเตอรน้ันประชาชนท่ัวไปอาจเขาถงึได

6.7.6 เผยแพรหรอืสงตอซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรโดยรอูยแูลววาเปนขอมลู
คอมพิวเตอร ตาม 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 หรอื 6.7.5

ขอ 7 ผใูชบรกิารทีฝ่าฝน หรอืไมปฏบิตัติามประกาศนี ้จะไดรบัการพจิารณาโทษ ดงันี้
7.1 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนนักศกึษามหาวทิยาลยั

7.1.1 ตกัเตอืนและหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร ตัง้แต
หนึง่ภาคการศกึษาเปนตนไป

7.1.2 ใหคณะ หรอืกองกจิการนักศกึษา ดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย
ตามระเบยีบของมหาวิทยาลยั

7.1.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.1.4 ดำเนนิการอืน่ ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัเหน็สมควร

7.2 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคลากรสงักดัมหาวทิยาลยั
7.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม
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7.2.2 ใหผบูงัคบับญัชาดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวทิยาลยั

7.2.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.2.4 ดำเนนิการอืน่ ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัเหน็สมควร

7.3 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคคลภายนอก
7.3.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม
7.3.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.3.3 ดำเนนิการอืน่ ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัเหน็สมควร

หมวด 2
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร

ขอ 8 สทิธหินาทีแ่ละความรบัผดิชอบของผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
8.1 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรตองปฏิบตัติามสทิธหินาท่ีและความรับผิดชอบ

ของผใูชบริการทุกประการ
8.2 สิทธหินาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมขีอบเขตเฉพาะ

ระบบคอมพิวเตอรหรอืขอมลูคอมพวิเตอรทีผ่ดูแูลระบบคอมพวิเตอรไดรบั
มอบหมายเทานัน้

8.3 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหีนาทีส่รางบญัชีผใูช และกำหนดระดบัสทิธกิาร
ใหบรกิารของระบบคอมพวิเตอรใหแกผใูชบรกิาร และเกบ็รกัษาบญัชีผใูชและ
ขอมลูประจำตวัของผใูชบริการดวยวิธกีารทีม่คีวามม่ันคงปลอดภัยและ
เปนความลับ

8.4 หามผดูแูลระบบคอมพวิเตอรเปดเผยหรอืแกไขเปลีย่นแปลงขอมลูของผใูช
บริการยกเวนกรณดีงัตอไปนี้
8.4.1 ไดรบัคำสัง่จากพนักงานเจาหนาท่ี หรอืคำสัง่ศาลใหสงมอบขอมูล

เกีย่วกับผใูชบรกิารเพือ่ประโยชนในการสบืสวนและสอบสวนในกรณทีี่
มเีหตอุนัควรเช่ือไดวามกีารกระทำความผดิตามพระราชบญัญัตวิาดวย
การกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550

8.4.2 ไดรบัคำสัง่ลงนามโดยอธิการบดี คณบดี หรอืผอูำนวยการ หรอืผทูี่
ไดรบัมอบหมายจากอธิการบดี คณบดี หรอืผอูำนวยการ ใหเปดเผย
แกไข ระงบั เพกิถอน หรอืลบบญัชีผใูช
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8.4.3 ผใูชบริการทีเ่ปนเจาของบัญชีผใูช รองขอใหมกีารต้ังรหัสผานเร่ิมตนใหม
8.4.4 มเีหตอุนัควรอ่ืน ๆ  ซึง่จะตองไดรบัอนญุาตเปนลายลกัษณอกัษรจาก

ผบูงัคบับญัชาตามขอ 8.4.2
8.5 ในการตัง้รหสัผานเริม่ตนใหม ผใูชบรกิารตองยืน่เอกสารตรวจสอบเพือ่

แสดงตน และใหดำเนินการต้ังรหสัผานเร่ิมตนใหมดวยวิธทีีผ่ดูแูลระบบ
คอมพวิเตอรไมสามารถทราบรหสัผาน

8.6 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมหีนาท่ีเกบ็รักษาขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรของ
ระบบคอมพิวเตอรทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนไปตามความในมาตรา 26
แหงพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง
หลกัเกณฑการเกบ็รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบริการ
พ.ศ. 2550 ประกอบกบัระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยการดแูลระบบ
คอมพิวเตอรและการใชบรกิารคอมพวิเตอร พ.ศ. 2551

8.7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหีนาทีร่บัผิดชอบขอมลูคอมพวิเตอรทัง้หมด
ในระบบคอมพวิเตอร ยกเวนขอมูลคอมพวิเตอรทีส่ามารถยนืยันตัวบุคคล
ทีน่ำเขาซึง่ขอมูลคอมพวิเตอรน้ันสรูะบบคอมพวิเตอร

8.8 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมสีทิธริะงับหรือเพกิถอนการใหบริการของผใูชบริการ
ทีฝ่าฝนประกาศฉบบัน้ี กระทำความผดิตามกฎหมาย หรอืขัดตอศลีธรรม
อนัดีของประชาชน รวมถึงการกระทำใด ๆ  ทีส่งผลกระทบสรางความเสียหาย
ตอผใูชบรกิารอืน่ หรอืประชาชน

8.9 ผดูแูลระบบมีหนาทีบ่ำรุงรักษาระบบใหมคีวามม่ันคงอยางตอเน่ือง และมสีทิธิ
ดำเนินการมาตรการทีถ่กูตองตามหลกัวิชาการในการเพิม่ประสิทธภิาพ รกัษา
ความเปนระเบยีบเรยีบรอยและความเปนสวนตัวของขอมลูคอมพวิเตอร
หากการบำรงุรกัษาหรอืการดำเนนิการดงักลาวจำเปนตองระงบัการใหบรกิาร
ตองแจงใหผใูชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวนัทำการ ยกเวนในกรณี
ฉกุเฉนิและมีความจำเปน ผดูแูลระบบอาจระงับการใหบริการไดทนัที โดยใช
วิธกีารทีส่ามารถรกัษาความม่ันคงขอมลูคอมพวิเตอรใหไดมากท่ีสดุ และสง
ผลกระทบตอการบรกิารนอยท่ีสดุ

ขอ 9 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรทีฝ่าฝน หรอืไมปฏบิตัติามประกาศนี ้จะไดรบัการพิจารณาโทษ
ดังน้ี

9.1 ตกัเตอืน และหรอืระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร และหรอื ระงบัสทิธิ
ในการดแูลรกัษาระบบคอมพวิเตอรทีอ่ยใูนความรบัผดิชอบ เปนระยะเวลา
ตามความเหมาะสม
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9.2 ใหผบูงัคบับญัชาดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวทิยาลยั

9.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
9.4 ดำเนนิการอืน่ ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัเหน็สมควร

ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2552

                                                        (ลงชือ่)     สมุนต   สกลไชย
                                                            (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                                                               อธกิารบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน
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การใชบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU-NETWORK)

สิทธิของนักศึกษาในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สทิธใินการใช KKU-NETWORK และ KKU-Web mail

นักศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนทุกคน มสีทิธใินการใชระบบคอมพวิเตอร เพือ่สบืคน
ขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (KKU Internet) และมีสิทธิใชระบบรับ-สง ไปรษณีย
อเิลก็ทรอนิกส (KKU Web mail) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชรปูแบบ E-mail address คือ

รหสันักศกึษา@kku.ac.th
และใหใช Username และ Password ดงัน้ี
Username ใชรหสัประจำตัวนักศกึษา 10 หลกั ไมมเีคร่ืองหมาย-เชน 452378419-4
Password คือ เลขทาย 4 ตวั ของบัตรประชาชน

สถานทีใ่หบริการ KKU-NETWORK
นักศึกษาสามารถติดตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดจากสถานทีต่าง ๆ ดงัน้ี
การติดตอภายในระบบเครอืขายของมหาวิทยาลยั

- อาคารศนูยคอมพวิเตอร
- อาคารสำนักวิทยบริการ
- หองปฏบิตักิารของคณะทีนั่กศกึษาสงักดั
- หอพกันกัศกึษา ณ หอพกัท่ี 2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
- องคการนักศกึษา และสโมสรทุกคณะวิชาท่ีตดิต้ังระบบเครือขายฯ แลวเสร็จ

การตดิตอจากบานพกั ผานเขาระบบโทรศพัท (Remote Access) หมายเลข  0-4335-
0000 ปจจุบนัใหบรกิารที ่60 หมายเลข นักศกึษาตดิตอขอรบับรกิารชดุ Package 10,20,30,50
ชัว่โมงไดทีศ่นูยคอมพิวเตอร

การตดิตอผานระบบ Wireless Lan ทีจุ่ดบริการ (Access Point- รศัมใีชงานประมาณ
100 เมตร) ณ อาคารศนูยอาหารและบรกิาร (Complex), สำนักวิทยบริการ และศนูยคอมพวิเตอร

นักศกึษาทกุคนจะมพีืน้ท่ีบนระบบเครอืขายฯ ในการเกบ็ขอมลูและเมลอเิลก็ทรอนกิส คนละ
20 Mbytes

*******************
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ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ)

(ฉบบัท่ี  2 /2555)
เรือ่งการทำบัตรประจำตัวนกัศกึษา

เพือ่ใหการจดัทำบตัรประจำตวันักศกึษาใหม ประจำปการศกึษา 2555 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
จึงกำหนดใหนักศกึษาปฏบิตั ิดงัน้ี

1. วัน เวลา สำหรบัถายภาพ และทำบตัรประจำตวันักศกึษา ณ หองกลมุภารกจิบริการ
วันราชการปกติ เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร เวลา 09.00-16.00 น. (บริการออกบัตรประจำตัว

นักศกึษา ยกเวนบริการถายภาพ)
วันนักขัตฤกษ ปดบริการ

2. การแตงกายใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัขอนแกนวาดวยเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองแตงกายนกัศกึษา พ.ศ.2547

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

นกัศกึษาระดับปริญญาตรีและ
นกัศกึษาตางชาติ

นกัศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
นกัศกึษาตางชาติ

นักศึกษาชาย
เสื้อเชิ๊ตแขนยาวหรือแขนส้ัน ทำดวยผาสีขาวไมมี
ลวดลาย ปกเสื้อ แบบปลายแหลม มีกระเปาติด
ทางอกดานซาย ผูกเนคไทสีกรมทา ไมมลีวดลาย
ปลายตัดเปนรูปชายธงมีตรามหาวิทยาลัยสีดิน
แดงอยูตรงกลางมีขนาดตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาหญิง
เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นทำดวยผาสีขาว ไมมีลวดลาย
ปกเสื้อแบบปลายแหลม ติดกระดุมทำดวยโลหะสี
เงนิ ดนุตรามหาวทิยาลยัขอนแกน 5 เมด็ หนาอก
เสื้อดานขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ทำดวยโลหะ
สีเงิน กระดุมและเข็มมีขนาดตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาชาย
แตงกายสุภาพไมสวมเสื้อยืด

นักศึกษาหญิง
แตงกายสุภาพ ไมสวมเส้ือยืดหรือเส้ือแขนกุด
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3. การกรอกรายละเอียดในคำรองและชำระคาธรรมเนียมพรอมนำหลกัฐานมาแสดง ดงัน้ี
3.1 กรณบีตัรประจำตวันักศกึษาหายใหแนบใบแจงความของสถานตีำรวจ
3.2 กรณบีตัรประจำตัวนักศกึษาชำรุด บตัรหมดอายุ เปลีย่นคำนำหนาชือ่ ยศ เปลีย่น

ชือ่ -นามสกลุ การโอนยายสาขา คณะ สาขาวชิา และการปรบัระดับการศกึษา
ใหแนบบัตรประจำตัวนักศกึษาเดิม

3.3 หลกัฐานท่ีนำมารบับตัรประจำตัวนักศกึษา คือ บตัรประจำตัวประชาชนหรือบตัร
ประจำตวัขาราชการ รฐัวิสาหกจิ ใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต และใบอนญุาต
ขับรถยนต ควบคกูบัใบเสรจ็รับเงนิท่ีชำระคาธรรมเนยีมการขอทำบตัรใหม

4. การดแูลรกัษาบตัรประจำตวันักศกึษา
4.1 ไมควรงอ หรอืหกับตัร และแกะลอกบตัร
4.2 ไมควรเก็บบตัรไวในกระเปากางเกง เพราะอาจนัง่ทบัหรอืทำใหบตัรหรืองอได
4.3 ไมควรเก็บบัตรโดยใหแถบแมเหลก็ถกูนั และไมควรวางบัตรไวใกลสนามแมเหลก็

เชน บนทีวีหรอืตเูยน็
4.4 ไมควรใชบตัรเปนอปุกรณ หรอืเครือ่งมอืเฉพาะหนา หรอืใหบตัรสมัผัสสารเคมี
4.5 ไมควรใหบตัรเกดิรอยขีดขวนหรอืสมัผัสกบัสิง่สกปรกเปรอะเปอนเพราะอาจ

มผีลทำใหขอมลูบนแถบแมเหลก็เกดิผิดเพีย้นได
4.6 ไมควรวางบัตรไวในรถยนตหรือจอดอยกูลางแดด และควรหลีกเลีย่งไมใหบตัร

สัมผัสกบัแสงแดดโดยตรง

ทัง้น้ี ตัง้แตวันท่ี   15  มนีาคม พ.ศ.2555

ประกาศ ณ วันท่ี  22  มนีาคม  พ.ศ. 2555

              (ลงชือ่)    ชนะพล  ศรฤีๅชา
              (รองศาสตราจารยชนะพล  ศรฤีๅชา)
            ผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

    (สำนกับริหารและพฒันาวิชาการ)
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การบริการสุขภาพแกนกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545

เพือ่ใหการบรกิารสขุภาพแกนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และ
บงัเกดิผลดีแกนักศกึษามากย่ิงข้ึน และเพือ่ใหสอดคลองกบันโยบายของรัฐบาล จึงไดจัดใหมรีะบบ
การบริการสขุภาพตามโครงการหลกัประกนัสุขภาพถวนหนา เพิม่ข้ึนอกีหนึง่ระบบ จากระบบเดิม
ทีม่หาวิทยาลัยเปนผจัูดใหบริการ จึงเหน็ควรปรับปรุงระบบการบริการสุขภาพแกนักศกึษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2541 และโดยมติของท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2545
เมือ่วันท่ี 31 กรกฎาคม 2545 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จึงวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริการสุขภาพ
แกนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2545”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคบัตัง้แตปการศกึษา 2545 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริการสุขภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539
บรรดาระเบยีบ ขอบงัคบั และประกาศอืน่ใด ในสวนท่ีกำหนดไวแลวในระเบยีบน้ี หรอืซึง่

ขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี ใหใชระเบยีบน้ีแทน
ขอ 4 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัขอนแกน
“นักศกึษา” หมายถงึ นักศกึษาระดบัปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยั

ขอนแกน ทีม่สีภาพเปนนักศกึษา
“คณะ” หมายถงึ คณะตาง ๆ และใหหมายความรวมถึง

โครงการจดัต้ังวิทยาเขตหนองคาย และ
หนวยงานท่ีจัดการศกึษาระดบัปริญญาตรี

“หนวยบริการสุขภาพ” หมายถงึ หนวยบริการสขุภาพนกัศกึษา โรงพยาบาล
ศรนีครินทรมหาวทิยาลยัขอนแกน

“คาบรกิารสขุภาพ” หมายถงึ เงนิท่ีมหาวทิยาลยัขอนแกนเรียกเกบ็จาก
นักศกึษาเพือ่เปนการประกันสุขภาพ

ขอ 5 ระบบการบรกิารสขุภาพแกนักศกึษา ม ี2 ระบบ ดงันี้

*******************
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5.1 ระบบการบรกิารสขุภาพตามโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ซึง่เปน
ระบบทีผ่รูบับริการไดสทิธปิระโยชนและความครอบคลมุในการรบับรกิาร
ตามระบบหลกัประกนัสขุภาพตามหลกัเกณฑและเงือ่นไขท่ีรฐับาลกำหนด

5.2 ระบบการบรกิารสขุภาพทีม่หาวทิยาลยัจัดให ซึง่เปนระบบประกนัสขุภาพที่
นักศกึษาตองชำระเงนิคาบรกิารสขุภาพในแตละปการศกึษา ตามอตัราท่ี
มหาวทิยาลยักำหนด และนกัศกึษาจะไดรบัสทิธปิระโยชนและความครอบคลมุ
ในการใหบริการสขุภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 6 ระบบการบริการสุขภาพตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ตามขอ 5.1
ใหใชเปนระบบหลกัในการใหบรกิารสขุภาพแกนักศกึษา โดยใหใชกบันักศกึษาดงัตอไปนี้

6.1 นักศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีเขาศกึษาตัง้แตป
การศกึษา 2545 เปนตนไป เวนแตมคุีณสมบตัไิมเขาหลกัเกณฑตามท่ีรฐับาล
หรอืหนวยบริการสุขภาพกำหนด

6.2 นักศกึษาระดบัปริญญาตรีทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2545 และแจงความ
ประสงคเขาโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา เวนแตนักศกึษาทีม่ี
คุณสมบตัไิมเขาหลกัเกณฑตามทีร่ฐับาลหรอืหนวยบริการสขุภาพกำหนด

ขอ 7 หลักเกณฑและวิธีการในการรับบริการสุขภาพตามระบบการบริการสุขภาพใน
โครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนาตามขอ 5.1 ใหเปนไปตามประกาศของโรงพยาบาลศรีนครินทร
มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 8 ระบบการบริการสุขภาพที่มหาวิทยาลัยจัดให ตามขอ 5.2 ใหใชกับนักศึกษา
ซึง่มไิดใชระบบบริการสขุภาพตามโครงการหลกัประกนัสุขภาพถวนหนาตามขอ 5.1 หรอืนักศกึษา
ทีม่คุีณสมบตัไิมเขาหลกัเกณฑตามทีร่ฐับาลหรอืหนวยบริการสขุภาพกำหนด

สทิธปิระโยชน หลกัเกณฑและวธิกีารในการรบับรกิารสขุภาพ รวมท้ังอตัราคาบรกิารสขุภาพ
ตามระบบนี ้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัโดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบดี

นักศกึษาซึง่ชำระคาบรกิารสขุภาพแลวมีสทิธไิดรบับริการสขุภาพตามระบบนี ้และสทิธน้ีิ
จะสิน้สดุลงเมือ่นกัศกึษาพนสภาพการเปนนักศกึษา

ขอ 9 นักศกึษาระดับปริญญาตรีทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2545 ทีม่คุีณสมบตัติามท่ี
รฐับาลหรอืหนวยบริการสขุภาพกำหนด ใหดำเนินการเพือ่สงเสริมใหเขาโครงการหลกัประกนัสขุภาพ
ถวนหนาต้ังแตปการศกึษา 2545 เปนตนไป

ขอ 10 สำหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหใชบรกิารสขุภาพ ตามขอ 5.2 ตามระเบยีบ
น้ีจนกวาจะมรีะเบยีบเฉพาะสำหรบันักศกึษาระดบับัณฑติศกึษา
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ขอ 11 ใหอธกิารบดรีกัษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และมอีำนาจออกประกาศหรอืแนว
ปฏบิตัซิึง่ไมขัดหรือแยงกบัระเบียบน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  สงิหาคม พ.ศ. 2545

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก   เภา  สารสนิ
                                                                             ( เภา  สารสนิ)
                                                                     นายกสภามหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 461/2544)
เรือ่ง มาตรการสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปกปองเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใหดำรงชีวิต
ภายในสิง่แวดลอมท่ีดงีาม ถกูครรลองคลองธรรม อนัจะนำไปสพูฒันาการทางกาย จิต และสงัคม
ทีส่มบรูณและมคีวามเจริญม่ันคงในชวิีต

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ีในคราวประชมุคร้ัง
ที ่ 18/2544 วันท่ี 12 กนัยายน 2544 มหาวทิยาลยัขอนแกน จึงประกาศใหทราบและถอืปฏบิติั
โดยท่ัวกัน ดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 461/2544) เรือ่ง
มาตรการสงเสรมิการปฏบิตัติามกฎหมายโดยเครงครดั ในมหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 มหาวทิยาลยัขอนแกนมีนโยบายและเปาหมายทีจ่ะปกปองประชากรของมหาวิทยาลยั

ขอนแกน ใหปลอดพนจากส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะสิ่งที่เปนปญหาสำคัญของสังคม
ในปจจุบนั ไดแก

3.1 การครอบครอง ซือ้ขาย และเสพสิง่เสพตดิใหโทษท่ีผิดกฎหมายทุกชนิด
3.2 การเลนการพนัน
3.3 การซือ้ขายสนิคาทีล่ะเมดิลขิสทิธิข์องผอูืน่
3.4 การซือ้ขายสนิคาหรอืบรกิารทีเ่ปนภยัตอเยาวชน
3.5 การใชถนนในมหาวิทยาลยัเปนท่ีแขงรถ โดยไมไดรบัอนุญาต
3.6 อืน่ ๆ ทีผิ่ดกฎหมาย

ขอ 4 หวัหนาหนวยงานทุกระดบั และผนูำองคกรทุกองคกร  ในมหาวทิยาลยัขอนแกน
จะตองกำกับดูแลรับผิดชอบภายในหนวยงานและองคกร เพื่อมิใหมีเหตุแหงการกระทำผิด
ตามกฎหมายดังระบุในขอ 3 โดยเครงครัด

ขอ 5 มหาวิทยาลยัจะใหความรวมมืออยางเตม็ท่ีกบัเจาหนาทีต่ำรวจและเจาหนาทีห่นวย
ราชการตาง ๆ ที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการเขาตรวจและจับกุมกรณีมีผูกระทำผิด
กฎหมายภายในเขตมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 6 ขาราชการ พนกังาน ลกูจาง นักเรยีน และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีฝาฝน
กฎหมาย นอกจากจะมคีวามผิดตามกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วของแลว จะตองไดรบัการ
พจิารณาลงโทษทางวินัยอยางเขมงวดอีกโสดหนึง่ดวย

*******************
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ขอ 7 ผปูระกอบการคาหรอืบรกิารหรอืบุคคลอ่ืน ทีก่ระทำความผดิตอกฎหมายดงัระบุ
ในขอ 3 ในมหาวทิยาลยั จะตองถูกตดัสทิธิใ์นการเขาประกอบการในมหาวทิยาลยั

ขอ 8 ใหงานรกัษาความปลอดภยั มหาวทิยาลยัขอนแกน เปนศูนยกลางการรบัแจงเหตุ
ทำหนาทีต่รวจสอบ เฝาระวงั และรวมมือกบัเจาหนาทีต่ำรวจในการเขาตรวจจบั

ขอ 9 ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลงานดานความปลอดภัยเปน
ผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  ตลุาคม พ.ศ. 2544

(ลงชือ่)      ปริญญา  จินดาประเสริฐ
                (รองศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ)

                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน



387

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 462/2544)
เรือ่ง มาตรการสงเสรมิการปฏิบัติตามกฎหมายการใชรถใชถนน

โดยเครงครัด ในมหาวิทยาลยัขอนแกน

เพื่อสงเสริมคุณภาพการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหพรอมไปดวยความเปน
ระเบียบ เรียบรอย ความมีวินัยและน้ำใจ ลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
อนัเกิดจากอุบตัเิหตจุราจร

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุม
คร้ังที ่18/2544 วันท่ี 12 กนัยายน 2544 มหาวทิยาลยัขอนแกน จึงออกประกาศใหทราบและถอืปฏบิติั
โดยท่ัวกัน ดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 462/2544) เรือ่ง
มาตรการสงเสริมการปฏิบตัติามกฎหมายการใชรถใชถนนโดยเครงครัด ในมหาวิทยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิบรรดาประกาศอืน่ใดเก่ียวกับการใชรถใชถนนในมหาวิทยาลยัขอนแกน

ทีม่หาวิทยาลัยขอนแกนมีอยแูลวกอนประกาศน้ี และใหใชประกาศน้ีแทน
ขอ 4 ผูใชรถใชถนนภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกนตองเคารพกฎหมายบานเมืองท่ี

เกีย่วกับการใชรถใชถนนทุกฉบบัท่ีใชบงัคับอยโูดยเครงครัด โดยเฉพาะหลกัปฏบิตัสิำคญัไดแก
4.1 การปฏบิตัติามกฎจราจร ปาย สญัลักษณ สญัญาณจราจร และหลกัการเมาไมขับ
4.2 การสวมหมวกนริภยัในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต และคาดเขม็ขัดนิรภยัในการ

ขับข่ีรถยนต
4.3 การมีใบอนญุาตขับรถ
4.4 การตอทะเบียนรถ
4.5 การทำประกนัภยัรถ (ประเภทบคุคลท่ี 3)

ขอ 5 คณะ วิทยาลัย ศูนย สถาบัน สำนัก โรงเรียน กองหรือหนวยงานที่เรียกชื่อเปน
อยางอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตาม
ขอกฎหมายไดภายในขอบเขตของกฎหมายภายในอาณาบรเิวณท่ีรบัผิดชอบและผใูชรถใชถนนภายใน
อาณาบรเิวณดังกลาวจะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามแนวปฏิบตัทิีค่ณะ วิทยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั
โรงเรยีน กองหรอืหนวยงานท่ีเรียกชือ่อยางอืน่กำหนดไวดวย

ขอ 6 ผใูชรถใชถนนตองปฏบิตัติามสญัญาณจราจรทีเ่จาหนาทีร่กัษาความปลอดภยัหรอื
อาสาสมคัรจราจรแสดงใหปรากฏดวยมือ หรือสญัญาณนกหวีด หรอืดวยวิธอีืน่ใด

*******************
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ขอ 7 ผใูชรถใชถนนผใูดฝาฝนไมปฏบิตั ิตามขอ 4 ขอ 5 หรอืขอ 6 หากเจาหนาทีร่กัษา
ความปลอดภัยตรวจพบจะดำเนินการ ดงัน้ีคือ

7.1 ฝาฝนคร้ังที ่1 ผฝูาฝนจะไดรบัใบเตอืนใหไวเปนหลกัฐาน
7.2 ฝาฝนคร้ังที ่2 รถของผฝูาฝนจะตองถกูดำเนนิการใหมเีคร่ืองมือ หรอือปุกรณ

ทำการลอคลอและออกใบเตอืนแจงใหเจาของรถไปตดิตอเจาหนาทีร่กัษา
ความปลอดภยั ณ งานรกัษาความปลอดภยั รวมท้ังมกีารรายงานใหตนสงักดั
ของผฝูาฝนทราบดวย ดงัน้ี
7.2.1 ในกรณเีปนขาราชการ พนกังานหรอืลกูจาง สงักดัมหาวทิยาลยั

ขอนแกน รายงานใหผบูงัคบับญัชาตนสงักดัทราบ
7.2.2 ในกรณเีปนนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน รายงานใหฝายกจิการ

นักศกึษาของคณะทีนั่กศกึษาสงักดัทราบ
7.2.3 ในกรณเีปนนักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัขอนแกน รายงานให

ฝายปกครองโรงเรียนท่ีนักเรยีนสังกดัทราบ
7.2.4 ในกรณเีปนบุคคลภายนอกใหดำเนนิการตามกฎหมาย

7.3 ฝาฝนเปนคร้ังที ่3 รถของผฝูาฝนจะตองถกูดำเนนิการใหมเีครือ่งมือหรอื
อปุกรณทำการลอคลอ และออกใบเตอืนแจงใหเจาของรถไปตดิตอเจาหนาที่
รกัษาความปลอดภัย ณ งานรักษาความปลอดภัย รวมท้ังใหดำเนนิการ
ตามกฎหมายและรายงานตนสังกดัตาม 7.2

ขอ 8 ใหผูบริหาร คณะ วิทยาลัย ศูนย สถาบัน สำนัก โรงเรียน กองหรือหนวยงาน
ทีเ่รยีกช่ือเปนอยางอืน่ ถอืเอาขอมลูรายงานการฝาฝนกฎหมายตามขอ 7 เปนสวนหน่ึงของการประเมิน
ความประพฤตแิละวนัิยของขาราชการ พนกังาน ลกูจาง นักศกึษาและนกัเรยีนดวย

ขอ 9 ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลงานดานความปลอดภัยเปน
ผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  ตลุาคม พ.ศ. 2544

    (ลงชือ่)     ปริญญา  จินดาประเสริฐ
                                                        (รองศาสตราจารยปรญิญา  จินดาประเสรฐิ)

                         อธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 463/2544)
เรือ่ง มาตรการจำกัดการจำหนายและเสพสรุาและเครือ่งด่ืมมึนเมา

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน

เพือ่สงเสรมิคุณธรรมในการดำเนนิชีวิตทีป่ลอดภยัจากอบายมขุ สรางเสรมิสขุภาพพลานามยั
ทีส่มบูรณ ลดความเส่ียงตออนัตรายและความสูญเสีย อนัเกิดจากภาวะมึนเมา อกีทัง้ธำรงรักษาภาพ
ลกัษณอนัดีงามของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม
คร้ังท่ี 18/2544 วันท่ี 12 กนัยายน 2544 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบติั
โดยท่ัวกัน ดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 463/2544) เรือ่ง
มาตรการจำกัดการจำหนายและเสพสรุาและเคร่ืองด่ืมมึนเมาในมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หามจำหนายและเสพสุราและเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดในบริเวณศูนยอาหารและ

บรกิาร ศนูยอาหารหนองแวง ศนูยอาหารหลงัหอพกั 19 ศนูยอาหารและพาณชิยหลงัหอพกั 11
โรงอาหารและหอพกัทกุแหงภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนสถานท่ีพกัผอนนันทนาการสวน
รวมของมหาวิทยาลยั ไดแก สวนรมเกลากาลพฤกษ อาคาร 25 ป บงึสฐีาน และสนามกฬีาตาง ๆ

ขอ 4 หามจำหนายสุราและสิ่งมึนเมาในบานพัก แฟลต และรานคาสวัสดิการทุกแหง
เม่ือพนกำหนดหกสิบวัน นับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 5 เฉพาะทีห่องอาหารสถาบนัความรวมมือเศรษฐกจิลมุน้ำโขง อาคารขวญัมอ อาคาร
แกนกัลปพฤกษ สโมสรอาจารยและขาราชการ อาจพจิารณาอนญุาตใหจำหนายและเสพสรุาและ
เคร่ืองด่ืมมึนเมาได แตทัง้น้ีจะตองไมจำหนายใหนักเรยีนและนกัศกึษาโดยเดด็ขาด

ขอ 6 การจดังานรืน่เรงิ งานเลีย้งรบัรองหรอืงานพเิศษอืน่ ๆ ทีพ่จิารณาเหน็วาควรผอน
ปรนใหมีการจำหนายและเสพสุราหรือเคร่ืองดื่มมึนเมาได ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารระดับ
คณบดีและผอูำนวยการของคณะ วิทยาลัย ศนูย สถาบนั สำนัก และกองขึน้ไป แตทัง้น้ีตองไมใช
งานท่ีจัดใหแกหรอืจัดโดยนักเรียน นักศกึษา

ขอ 7 ผูฝาฝนขอกำหนดในประกาศนี้ จะไดรับโทษตามที่ไดระบุไวแลวในระเบียบและ
ประกาศตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของตามกรณไีดแก วินัยสำหรบัขาราชการ พนกังานและลกูจาง วินัยนักศกึษา
ระเบียบบานพัก รวมท้ังที่เกี่ยวกับประกาศและขอกำหนด ในการประกอบการคาหรือบริการ
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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ขอ 8 ใหผบูรหิารของคณะ วิทยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั และกอง กำกบัดูแล ตรวจ เตอืน
และลงโทษบคุลากร และผปูระกอบการในสงักดัท่ีฝาฝนประกาศนี ้อยางเครงครัด

ขอ 9 ใหงานรกัษาความปลอดภยั มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนศูนยกลางการรบัแจงเหตุ
อกีทัง้มหีนาทีต่รวจ เตอืน และรายงานตอผบูงัคบับญัชาตอกรณมีกีารฝาฝนประกาศนี้

ขอ 10 ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูกำกับดูแลงานดานความปลอดภัย
เปนผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  ตลุาคม พ.ศ. 2544

                  (ลงชือ่)    ปริญญา  จินดาประเสริฐ
                                                    (รองศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสรฐิ)
                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 464/2544)
เรือ่ง มาตรการจำกัดการจำหนายและจดุวตัถรุะเบิด หรือ
วตัถปุระเภทดอกไมเพลงิภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่รกัษาสภาพชมุชนของมหาวิทยาลยัขอนแกน ใหมคีวามสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันความเดือดรอนรำคาญและลดความเส่ียงตอ
การเกิดอบุตัภิยัและอคัคีภยั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม
คร้ังท่ี 18/2544 วันท่ี 12 กนัยายน 2544 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบติั
โดยท่ัวกัน ดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 464/2544) เรือ่ง
“มาตรการจำกัดการจำหนายและจุดวัตถุระเบิดหรือวัตถุประเภทดอกไมเพลิงในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หามจำหนายและจดุวัตถรุะเบดิหรอืวัตถปุระเภทดอกไมเพลงิ ไดแก พล ุประทดัไฟ

ประทัดลม ดอกไมไฟ ตะไล ไฟพะเนียง โคมลม หรือวัตถุอื่นอันมีสภาพคลายคลึงกัน ภายใน
มหาวิทยาลยั

ขอ 4 การจดังานทีเ่หน็สมควรใหมกีารจดุพล ุประทดัไฟ ประทดัลม ดอกไมไฟ ตะไล
ไฟพะเนียง หรือวัตถุอื่นอันมีสภาพคลายคลึงกันเพื่อการเฉลิมฉลองเปนพิเศษ ไดแกพิธีปดการ
แขงขันกีฬาที่สำคัญ ใหประธานคณะกรรมการจัดงานขออนุญาตตออธิการบดีเปนคราว ๆ ไป
โดยเสนอแผนการปองกนัอุบตัเิหตแุละอนัตรายประกอบการขออนมุตั ิและการดำเนนิการจะตองอยู
ภายใตการควบคุมของผเูชีย่วชาญดวย

ขอ 5 ใหงานรกัษาความปลอดภยั หรอืคณะกรรมการรกัษาความปลอดภยัทีไ่ดรบัแตงต้ัง
เฉพาะกจิ มอีำนาจหนาทีใ่นการตรวจ เตอืน หามปราม ระงบั การจำหนายและจดุวัตถรุะเบดิและ
วัตถปุระเภทดอกไมเพลงิ หรอืวัตถอุนัมีสภาพคลายคลงึกนั และหากยงัมีการฝาฝนใหแจงเจาหนาที่
ตำรวจและรายงานผบูงัคบับญัชาใหทราบดวย

ขอ 6 ใหหวัหนาหนวยงานดำเนินการทางวินัยแกบคุลากร นักศกึษาและนกัเรยีนในสังกดั
ทีฝ่าฝนประกาศน้ี ตามกฎหมาย ขอบงัคับ ระเบยีบหรอืประกาศทีใ่ชบงัคับอย ูแลวแตกรณี

*******************
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ขอ 7 ผูประกอบการคาหรือบริการหรือบุคคลอ่ืนท่ีเขามากระทำฝาฝนประกาศน้ี
ในมหาวิทยาลยัขอนแกน จะถูกตดัสทิธิใ์นการเขาประกอบการในมหาวทิยาลยั

ขอ 8  ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลงานดานความปลอดภัยเปน
ผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2544

(ลงชือ่)     ปรญิญา  จินดาประเสรฐิ
                                                   (รองศาสตราจารยปรญิญา  จินดาประเสรฐิ)
                                                          อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน



 



 




