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รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 “ขอต้อนรบันักศึกษ�ใหม่ ปีก�รศึกษ� 2558 กัลปพฤกษ์ช่อท่ี 52 ทกุ ๆ คน สูร่ัว้                        

มอดินแดง มห�วิทย�ลัยขอนแก่นเปรียบเสมือนบ้�นหลังใหม่ของนักศึกษ�ท่ีจะต้องมี

ก�รปรบัตวัทัง้ก�รใช้ชวีติและก�รเรยีน ตลอดระยะเวล�ทีน่กัศกึษ�เข้�ม�ศกึษ�และใช้

ชวิีตในรัว้มห�วิทย�ลยั นกัศึกษ�จะได้เรยีนรูท้ัง้ด้�นวิช�ก�รและวชิ�ชวิีต ทีม่ห�วิทย�ลยั

มอบให้ โดยได้รับคว�มห่วงใยดูแลจ�กบุคล�กรในส�ยง�นต่�ง ๆ ของมห�วิทย�ลัย 

ก�รดูแลจ�กพี่สู่น้องที่พี่รุ่นก่อน ๆ ได้ปฏิบัติและสืบทอดสิ่งที่ดีง�มสืบต่อกันม�จ�กรุ่น

สุ่รุ่น เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วทิย�ลัยแห่งนี้ นกัศึกษ�จะเป็นบัณฑติที่พงึประสงค์

ของสังคมมีประสบก�รณ์พร้อมปฏิบัติง�นในวิช�ชีพ พร้อมต่อก�รเปล่ียนแปลง และ

เรียนรู ้ตลอดชีวิตมีองค์คว�มรู ้ในส�ข�วิช�ก�รและประสบก�รณ์ มีทักษะและ

ประสบก�รณ์ที่จำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติง�นในสภ�วะแวดล้อมที่มีก�รเปลี่ยนแปลง และ

เป็นผูม้จีติสำ�นึกทีด่ ีมคีว�มรบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั วิช�ชพี และสงัคม มคีณุธรรม

และจริยธรรม เป็นบัณฑิตของมห�วิทย�ลัยที่สร้�งคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

ช�ติต่อไปในอน�คต”

ค�ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่



2

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 “ขอต้อนรบันกัศึกษ�ใหม่ทุกคนสูร่ัว้ “มห�วิทย�ลัยขอนแก่น” ด้วยคว�มยินดย่ิีง

ขอแสดงคว�มยินดกัีบคว�มสำ�เรจ็ในก้�วแรกทีนั่กศึกษ�ส�ม�รถก้�วเข้�สูร่ัว้มห�วิทย�ลยั

ได้อย่�งภ�คภูมใิจ แต่น่ีเป็นเพียงจดุเริม่ต้นเพร�ะก้�วต่อไปนกัศึกษ�จะต้องใช้ทัง้กำ�ลังก�ย

และกำ�ลงัใจเพ่ือก้�วไปสูจ่ดุหม�ยปล�ยท�งท่ีมุง่หวัง โดยก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ในด้�นต่�ง ๆ

ท้ังวิช�ก�ร วิช�ง�น และวชิ�ชวิีต โดยมห�วทิย�ลยัขอนแก่นมหีน้�ทีส่นบัสนุนและผลักดนั

ให้นักศกึษ�ก้�วไปสูจ่ดุหม�ยปล�ยท�งทีห่วังไว้อย่�งสงูสดุ สมดุคูมื่อเล่มนีน้กัศกึษ�จะได้

รบัประโยชน์และรบัทร�บข้อมลูท่ีจำ�เป็นต่อก�รใช้ชวิีตในรัว้มห�วิทย�ลยั เพ่ือเตรยีมพร้อม

และพร้อมท่ีจะเดนิก้�วต่อไปได้อย่�งมัน่คง จงึขอให้นักศกึษ�ได้ศกึษ�ร�ยละเอยีดและ

ทำ�คว�มเข้�ใจห�กมข้ีอสงสยัส�ม�รถติดต่อสอบถ�มและขอคำ�แนะนำ�เพ่ิมเตมิจ�กหน่วยง�น

ทีเ่กีย่วข้อง ต�มช่องท�งก�รตดิต่อทีแ่จ้งไว้ในคูม่อื ท้�ยน้ีขอแสดงคว�มยนิดีและขอต้อนรับ

นักศึกษ�ใหม่ทุก ๆ คนเข้�สู่ก�รเป็นนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยขอนแก่น อย่�งจริงใจ”
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ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

 “ขอต้อนรบันักศกึษ�ใหม่ กัลปพฤกษ์ช่อท่ี 52  สูร่ัว้มอดนิแดง มห�วิทย�ลยัขอนแก่น

เป็นสถ�บนัอดุมศกึษ�ชัน้นำ�ของประเทศ ท่ีมอีตัลกัษณ์ มคีณุภ�พ ม�ตรฐ�น คว�มเป็นเลศิ

มบีทบ�ทในก�รชีน้ำ� ตอบสนองคว�มต้องก�รและเตอืนสตขิองสงัคม เป็นท่ียอมรับของสงัคม

ในระดบัภ�คตะวันออกเฉยีงเหนือ ระดบัช�ติ และระดบัน�น�ช�ต ิส�ม�รถผลติบณัฑิตทีม่ี

คณุภ�พออกไปรบัใช้ชมุชน สงัคมและประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง ภ�ยในปี พ.ศ. 2558

มห�วิทย�ลยัขอนแก่นจะเป็นมห�วิทย�ลยัวิจยัชัน้นำ�ระดบัโลก โดยเทยีบเคยีงจ�กก�รจดั

อนัดบัของสถ�บนัภ�ยนอกว่�เป็นอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศ อนัดบั 1 ใน 80 ของเอเชยี อนัดบั

1 ใน 400 ของโลก

 ดังน้ัน ในโอก�สท่ีนักศึกษ�ได้ก้�วสู่คว�มสำ�เร็จข้ันต้นท�งด้�นก�รศึกษ�

มห�วทิย�ลยัขอนแก่น มหีน้�ท่ีสนบัสนนุและส่งเสรมิให้นกัศกึษ�ได้มโีอก�สศกึษ�ห�คว�มรู้

ในด้�นต่�ง ๆ ทัง้วิช�ก�ร วิช�ง�น และวชิ�คน มหีลกัสตูร/ส�ข�วิช�ทีห่ล�กหล�ยครอบคลมุ

ทั้งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ และมนุษยศ�สตร์และสังคม

ศ�สตร์ หวังเป็นอย่�งย่ิงว่�คว�มมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ศึกษ�ห�คว�มรู้และห�ประสบก�รณ์

อย่�งสมำ�่เสมอจะเป็นโอก�สให้นักศกึษ�ประสบกับคว�มสำ�เรจ็ต�มท่ีมุง่หวังได้ไม่ย�กนกั”
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มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอุดมศึกษาสถานแหงแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แมกำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดยอนหลังไปไดถึงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง
แตการเตรียมการกอสรางอยางจริงจัง กระทำกันในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ในขณะที่เริ่มพัฒนาภูมิภาคสวนนี้ของประเทศ  เมื่อพุทธศักราช 2505 การลงมือกอสราง
เริ่มขึ้นในป 2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาช้ันสูงดานวิศวกรรมศาสตรและเกษตร
ศาสตรขึน้ทีบ่านสฐีาน จงัหวดัขอนแกน และเสนอชือ่สถาบนัน้ีวา มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนือ มชีือ่เปนภาษาอังกฤษวา Khon Kaen Institute of Technology มชีือ่ยอ K.I.T.
โดยมีสภาการศึกษาแหงชาติเปนผูรับผิดชอบ ตอมาในปพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรี
มีมติใหเปลี่ยนชื่อ เปนมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ใหตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เมือ่วนัที ่ 25 มกราคม 2509 ซึง่ถอืเปนวนัสถาปนาของมหาวิทยาลัย


"มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนำระดับโลก (World Class

Research University)"


การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลป
วฒันธรรม ใหเปนทีย่อมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมงุการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง


 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยรวมทางความคิดสติปญญาของสังคม และเปน

ศูนยรวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแกนยึดมั่นในความเปน
เลิศทางวิชาการมีความสัมพันธกับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรใกลชิดกับกลุมประเทศอินโดจีนจึง
เปนสถาบันการศึกษาที่เปนแหลงเชื่อมโยงความรูทางอินโดจีนอยางแทจริง
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มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอุดมศึกษาสถานแหงแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แมกำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดยอนหลังไปไดถึงกอนสงครามโลกครั้งท่ีสอง
แตการเตรียมการกอสรางอยางจริงจัง กระทำกันในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ในขณะที่เริ่มพัฒนาภูมิภาคสวนนี้ของประเทศ  เมื่อพุทธศักราช 2505 การลงมือกอสราง
เริ่มขึ้นในป 2507 โดยมีมติจัดต้ังสถาบันการศึกษาช้ันสูงดานวิศวกรรมศาสตรและเกษตร
ศาสตรขึน้ทีบ่านสฐีาน จงัหวดัขอนแกน และเสนอชือ่สถาบนันีว้า มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนือ มชีือ่เปนภาษาอังกฤษวา Khon Kaen Institute of Technology มชีือ่ยอ K.I.T.
โดยมีสภาการศึกษาแหงชาติเปนผูรับผิดชอบ ตอมาในปพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรี
มีมติใหเปลี่ยนชื่อ เปนมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ใหตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เมือ่วนัท่ี 25 มกราคม 2509 ซึง่ถอืเปนวนัสถาปนาของมหาวิทยาลัย


"มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนำระดับโลก (World Class

Research University)"


การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลป
วฒันธรรม ใหเปนท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมงุการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแขง็


 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยรวมทางความคิดสติปญญาของสังคม และเปน

ศูนยรวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแกนยึดมั่นในความเปน
เลิศทางวิชาการมีความสัมพันธกับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปล่ียนความรูและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรใกลชิดกับกลุมประเทศอินโดจีนจึง
เปนสถาบันการศึกษาท่ีเปนแหลงเชื่อมโยงความรูทางอินโดจีนอยางแทจริง

5

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกลไกในการพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ทกุสาขารวมทัง้การวางรากฐานใหเปนศูนยขอมลูสารสนเทศของภมูภิาคโดยอาศัยความรวมมอื
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

“บณัฑติแหงมหาวทิยาลยัขอนแกนพงึเปนผทูีก่อปรดวย วทิยา จรยิา และ ปญญา
อันสามารถที่จะประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภูมิภาคแกประเทศชาติและขยายสูความ
เปนสากลตอไป”


1. มุงเนนองคกรอยางมีวิสัยทัศน
2. การใหความสำคัญกับคณาจารย บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ
3. การมุงเนนผลลัพธและการสรางคุณคา
4. การมุงเนนอนาคต
5. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล
6. ความรับผิดชอบตอสังคม


1. มคีวามตืน่ตวั กระตอืรือรนตอการเปลีย่นแปลง ยดึม่ันในกฎระเบยีบ และระบบธรรมาภบิาล
2. คำนึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น
3. มีความคิดสรางสรรคในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน ทำงานเปน
ทีม และมีจิตใจของการบริการ

4. เปนชุมชนทางวิชาการที่เนนการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนความรูในองคกร
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      เปนรูปพระธาตุพนม ซึ่งเปนปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประดิษฐอยูเหนือขอนไมแกน ทั้งสองขางมี
เทพยดากระหนาบองคพระธาตุพนมประทานสูสถาบันแหงนี้สวนลางสุด
เปนชือ่มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมีพืน้หลังแบงเปน 3 ชองมคีวามหมายถึง
คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ไดแก
วิทยา คอื ความรูดี
จริยา คอื ความประพฤติดี
ปญญา คอื ความฉลาด เกิดแตการเรียนดีและคิดดี

⌫
คือ สีดินแดงอันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินาม
ของพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย


       เปนตนไมทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงปลูกพระราชทาน เม่ือครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีเปดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510
ตนกัลปพฤกษเปนตนไมที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร วา Cassia bakeriana
Craib ลกัษณะเปนตนไมขนาดยอม พมุใบแบนกวาง ดอกสีชมพ ูเมือ่โรย
จะกลายเปนสีขาวออกดอกเปนชอชวงฤดูหนาว

C24 M88 Y99 K17, R167  G59 B36
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      เปนรูปพระธาตุพนม ซึ่งเปนปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประดิษฐอยูเหนือขอนไมแกน ทั้งสองขางมี
เทพยดากระหนาบองคพระธาตุพนมประทานสูสถาบันแหงนี้สวนลางสุด
เปนชือ่มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมีพืน้หลงัแบงเปน 3 ชองมคีวามหมายถึง
คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ไดแก
วิทยา คอื ความรูดี
จริยา คอื ความประพฤติดี
ปญญา คอื ความฉลาด เกิดแตการเรียนดีและคิดดี

⌫
คือ สีดินแดงอันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินาม
ของพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย


       เปนตนไมทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงปลูกพระราชทาน เม่ือครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีเปดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510
ตนกัลปพฤกษเปนตนไมที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร วา Cassia bakeriana
Craib ลกัษณะเปนตนไมขนาดยอม พมุใบแบนกวาง ดอกสชีมพ ูเม่ือโรย
จะกลายเปนสีขาวออกดอกเปนชอชวงฤดูหนาว

C24 M88 Y99 K17, R167  G59 B36
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การนับรุนกัลปพฤกษ...
รหสันกัศกึษา 2 ตวัแรก (ปการศึกษาท่ีเขา)-6
เชน 57-6  =  51  คอื กลัปพฤกษชอที ่51


ความหมายของตราสัญลักษณในการสื่อสารอัตลักษณ

Caring: ความใสใจ หวงใยตอสงัคม
ภาพเสนใยใบไม แสดงถึงความหวงใย ใสใจ แบงปนน้ำใจใหสงัคม
และสิง่แวดลอม

Connecting: การเช่ือมโยงองคความรู
ภาพลายขิดอีสาน แสดงถึงการเชื่อมโยง สงผานองคความรู เพื่อแกปญหา
และพัฒนาสังคม

Creating: การทำงานอยางสรางสรรค
ภาพจ่ัวอีสานลายแสงอาทิตย แสงแหงปญญาในการสรางสรรคบัณฑิต
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

Happiness: มหาวิทยาลัยแหงความสุข
ลายเสนจิตรกรรมผาผนังอีสาน เปนภาพคน ซึ่งส่ือถึงความสุขของ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในภูมิภาค และประชาคมโลก

หมายเหตุ ตราสัญลักษณนี้ เปนเพียงโลโกที่ใชแสดงอัตลักษณหรือความโดดเดน
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนมิไดใชแทนโลโกปจจุบันแตอยางใด

ดาวนโหลดไดที ่  http://www.kku.ac.th/branding

เรื่องน่ารู้..คู่มข.

การนับรุ่นกัลปพฤกษ์...

รหัสนักศึกษา 2 ตัวแรก (ปีการศึกษาที่เข้า)-6

เช่น 58-6 = 52 คือ กัลปพฤกษ์ช่อที่ 52
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มห�วิทย�ลัยขอนแก่น มีสถ�นที่เพื่อใช้ในก�รศึกษ�/ฝึกอบรมประกอบด้วย
 1. มห�วิทย�ลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  ตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภ�พ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
  จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร. 0-4300-9700
  เว็บไซต์ www.kku.ac.th มีเนื้อที่ประม�ณ 5,500 ไร่
 2. วิทย�เขตหนองค�ย จังหวัดหนองค�ย
  ตั้งอยู่ เลขที่ 112 ตำ�บลหนองกอมเก�ะ อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองค�ย 43000
  โทร. 0-4241-5600 โทรส�ร 0-4241-5699
  เว็บไซต์ www.nkc.kku.ac.th มีเนื้อที่ประม�ณ 3,413 ไร่
 3. สถ�นีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬ�ภรณ์
  ตั้งอยู่ อ.ดอนส�ร จ.ชัยภูมิ 36180
 4. สถ�นีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม
  ตั้งอยู่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280
 5. สถ�นีฟ�ร์มฝึกนักศึกษ�
  ต้ังอยู่ ต.หนองหญ้�ปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์, โทรส�ร 0-42-8-12879

ที่ตั้ง

ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มห�วิทย�ลัยขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มมห�วิทย�ลัยสมบูรณ์แบบ (comprehensive 
university) โดยมีก�รเปิดสอนคณะวิช�ต่�งๆ รวมทั้งสิ้น 21 คณะวิช� 4 วิทย�ลัย และ
1 วิทย�เขต ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1. คณะเกษตรศ�สตร์
2. คณะวิศวกรรมศ�สตร์
3. คณะเทคโนโลยี
4. คณะวิทย�ศ�สตร์
5. คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์
6. คณะวิทย�ศ�สตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศ�สตร์
วิทย�เขตหนองค�ย

1. คณะทันตแพทยศ�สตร์
2. คณะเทคนิคก�รแพทย์
3. คณะพย�บ�ลศ�สตร์
4. คณะแพทยศ�สตร์
5. คณะเภสัชศ�สตร์
6. คณะสัตวแพทยศ�สตร์
7. คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์

1. คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
2. คณะวิทย�ก�รจัดก�ร
3. คณะศิลปกรรมศ�สตร์
4. คณะศึกษ�ศ�สตร์
5. คณะนิติศ�สตร์
6. วิทย�ลัยก�รปกครองท้องถิ่น
7. วิทย�ลัยบัณฑิตศึกษ�ก�รจัดก�ร
8. คณะสังคมศ�สตร์บูรณ�ก�ร
วิทย�เขตหนองค�ย
9. คณะบริห�รธุรกิจ วิทย�เขตหนองค�ย
10.คณะศิลปศ�สตร์ วิทย�เขตหนองค�ย

ส่วนบัณฑิตวิทย�ลัย วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มีก�รให้บริก�รที่ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มวิช�
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ที่ รายการ
ภาคการศึกษา

ต้น ปลาย พิเศษ

1 นกัศกึษ�ท่ีมรีหสัข้ึนต้นดว้ย 58 ท่ีผ่�นก�รสอบโดย วิธีรบัตรงข้ึนทะเบยีนเปน็นักศกึษ�ผ่�น
เว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th และชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� ต�มใบแจ้งยอดก�ร
ชำ�ระเงินและชำ�ระเงินที่ธน�ค�ร ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์ หรือเค�น์เตอร์เซอร์วิส

วันพฤหัสบดี ท่ี  19 
ก.พ. – วันอังค�รที่ 
24 ก.พ. 2558

- -

2 นกัศกึษ�ท่ีมรีหสัข้ึนตน้ดว้ย 58 ท่ีผ�่นก�รสอบโดยวิธี รบัตรงตรวจสอบขอ้มลูก�รชำ�ระเงนิ
ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� ก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ� ผ่�นเว็บไซต์

วันศุกร์ท่ี 20 ก.พ. 
-วันศุกร์ที่  2 ต.ค. 
2558

- -

3 นกัศกึษ�ท่ีมรีหสัขึน้ตน้ดว้ย 57 หรอืนกัศกึษ�ท่ีเข้�ศึกษ�ก่อนปกี�รศกึษ� 2557 แจง้คว�ม
ประสงค์ลงทะเบียนวิช�เรียน ผ่�นเว็บไซต์

วันพฤหัสบดี ท่ี  9 
ก.ค. – วันพฤหัสบดี
ที่ 16 ก.ค. 2558

วันจันทร์ที่ 21 
ธ.ค. - วันจันทร์ที่ 
28 ธ.ค. 2558

วันพุธที่ 25 พ.ค. 
-วันอังค�รที่ 31 
พ.ค. 2559

4 นักศึกษ�ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 หรือนักศึกษ�ที่เข้�ศึกษ�ก่อนปีก�รศึกษ� 2557 ดูผลก�ร
แจ้งคว�มประสงค์ลงทะเบียนวิช�เรียนผ่�นเว็บไซต์

วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. 
2558 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 
2559 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 
2559 เป็นต้นไป

5 นักศึกษ�ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 หรือนักศึกษ�ท่ีเข้�ศึกษ�ก่อนปีก�รศึกษ� 2557 
เปลีย่นแปลงแก้ไขร�ยวิช�ทีไ่ดแ้จ้งคว�มประสงคก์�รลงทะเบยีนวิช�เรียนแล้วผ่�นเว็บไซต ์
หรือบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนวิช�เรียน (กรณีที่ไม่ได้แจ้งคว�มประสงค์ฯ) ผ่�นเว็บไซต์ 
หรอืตอ่ทะเบยีนเปน็นักศกึษ� หรอืลงทะเบยีนวิช�เรยีน หรือพิมพ์ใบแจง้ยอดก�รชำ�ระเงนิ 
หรือชำ�ระเงินที่ธน�ค�ร ที่ท�ก�รไปรษณีย์ หรือเค�น์เตอร์เซอร์วิส

วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. 
– วันพุธที่ 29 ก.ค. 
2558

วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 
– วันพฤหัสบดีท่ี 
14 ม.ค. 2559

วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. -
วันพฤหัสบดีท่ี 9 
มิ.ย. 2559

6 นกัศกึษ�ทีม่รีหสัข้ึนตน้ดว้ย 57 หรอืนักศึกษ�ท่ีเข้�ศกึษ�ก่อนปกี�รศกึษ� 2557 เข�้หอพัก วันจันทร์ท่ี 3 ส.ค. 
2558

วันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 
2559

วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 
2559

7 นักศึกษ�ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 เข้�หอพัก วันเส�ร์ท่ี 18 ก.ค. 
2558 – วันอ�ทิตย์ที่ 
19 ก.ค. 2558

วันเส�ร์ที่ 16 
ม.ค.2559 – วัน
อ�ทิตย์ท่ี 17 ม.ค.
2559

วันเส�ร์ที่ 11 มิ.ย. 
2559 – วันอ�ทิตย์
ที่ 12 มิ.ย. 2559

8 นกัศกึษ�ทีม่รีหสัขึน้ต้นด้วย 58 ท่ีผ�่นก�รสอบโดย สอท. และโดยวธีิอืน่ ๆ  โดยมห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น ข้ึนทะเบยีนเปน็นักศกึษ�ผ�่นเวบ็ไซต ์และชำ�ระเงนิค�่ธรรมเนยีมก�รศกึษ�ต�ม
ใบแจง้ยอดก�รชำ�ระเงนิ โดยชำ�ระเงนิท่ีธน�ค�ร ท่ีทำ�ก�รไปรษณีย์ หรอืเค�น์เตอร์เซอร์วสิ 
ทั้งภ�คปกติและโครงก�รพิเศษ

วันศุกร์ที่  3  ก.ค. 
2558 – วันอังค�รท่ี 
7 ก.ค. 2558

- -

9 นกัศกึษ�ทีมี่รหสัข้ึนตน้ดว้ย 58 ทีผ่�่นก�รสอบโดย สอท.และโดยวธีิอืน่ ๆ  โดยมห�วิทย�ลยั
ขอนแกน่ ทัง้ภ�คปกต ิและภ�คพิเศษ ตรวจสอบขอ้มลูก�รชำ�ระเงนิค�่ธรรมเนยีมก�รศกึษ� 
ก�รขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ� ผ่�นเว็บไซต์

วันจันทร์ท่ี 6 ก.ค. 
2558 - วันศุกร์ที่ 2 
ต.ค. 2558

- -

10 นักศึกษ�ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 เตรียมคว�มพร้อมนักศึกษ�ใหม่สู่รั้วมห�วิทย�ลัย 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558

วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. 
2558 - วันศุกร์ที่ 7 
ส.ค. 2558

- -

11 นักศึกษ�ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 ลงทะเบียนวิช�เรียน ผ่�น เว็บไซต์ วันจันทร์ท่ี 3 ส.ค. 
2558 – วันพฤหัสบดีท่ี 
6 ส.ค. 2558

- -

12 นักศึกษ�ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 แจ้งคว�มประสงค์ ลงทะเบียนวิช�เรียน ผ่�นเว็บไซต์ - วันจันทร์ที่ 21 
ธ.ค. - วันจันทร์ท่ี 
28 ธ.ค. 2558

วันพุธที่ 25 พ.ค. 
- วันอังค�รที่ 31 
พ.ค. 2559

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจ�าปีการศึกษา 2558
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ที่ รายการ
ภาคการศึกษา

ต้น ปลาย พิเศษ

13 นักศึกษ�ท่ีมีรหัสข้ึนต้นด้วย 58 ดูผลก�รแจ้งคว�มประสงค์ลงทะเบียนวิช�เรียน จ�ก
เว็บไซต์

- วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 
2559 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 
2559 เป็นต้นไป

14 นักศึกษ�ที่มีรหัสข้ึนต้นด้วย 58 เปลี่ยนแปลงแก้ไขร�ยวิช�ที่ได้แจ้งคว�มประสงค์ก�ร
ลงทะเบียนวิช�เรียนแล้ว ผ่�นเว็บไซต์ หรือบันทึกข้อมูลก�รลงทะเบียนวิช�เรียน (กรณี
ที่ไม่ได้แจ้งคว�มประสงค์ฯ) ผ่�นเว็บไซต์ หรือลงทะเบียนวิช�เรียน หรือพิมพ์ใบแจ้งยอด
ก�รชำ�ระเงิน

- วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 
– วันพฤหัสบดีที่ 
14 ม.ค. 2559

วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. -
วันพฤหัสบดีที่ 9 
มิ.ย. 2559

15 นักศึกษ�ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 ชำ�ระเงินค่�ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ� หรือค่�ลงทะเบียน
วิช�เรยีนต�มใบแจง้ยอดก�รชำ�ระเงนิทีธ่น�ค�ร ท่ีทำ�ก�รไปรษณีย์หรือเค�น์เตอรเ์ซอร์วสิ

- วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 
– วันพฤหัสบดีที่ 
14 ม.ค. 2559

วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. -
วันพฤหัสบดีที่ 9 

มิ.ย. 2559

16 นกัศกึษ�ทีม่รีหัสขึน้ตน้ดว้ย 58 ตรวจสอบขอ้มลูก�รชำ�ระเงนิค�่ธรรมเนียมก�รศกึษ� ก�ร
ลงทะเบียนวิช�เรียน ผ่�นเว็บไซต์

- วันอังค�รท่ี 5 ม.ค. 
- วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 
2559

วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 
– วันศุกร์ที่ 1 ก.ค.
2559

17 วันเปิดภ�คก�รศึกษ� วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 
2558

วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 
2559

วันจันทร์ที่ 13 
มิ.ย. 2559

18 วันต่อทะเบียนเป็นนักศึกษ�ช้� หรือวันลงทะเบียนวิช�เรียนช้�ผ่�นเว็บไซต์ หรือวันเพ่ิม
วิช�เรียนผ่�นเว็บไซต์ หรือพิมพ์ใบแจ้งยอดก�รชำ�ระเงิน หรือช�ระเงินที่ธน�ค�ร ที่ทำ�ก�ร
ไปรษณีย์ หรือเค�น์เตอร์เซอร์วิส

วั น จั น ท ร์ ที่  1 0 
ส.ค.-วันพุธที่  19 
ส.ค. 2558

วันจันทร์ท่ี 18 ม.ค. 
- วันพุธท่ี 27 ม.ค. 
2559

วันจันทร์ท่ี 13 มิ.ย. 
– วันพฤหัสบดีท่ี 
16 มิ.ย. 2559

19 นักศึกษ�ตรวจสอบข้อมูลก�รชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ก�รต่อทะเบียนเป็น
นักศึกษ�ช้� หรือลงทะเบียนวิช�เรียนช้� หรือเพิ่มวิช�เรียนช้� ผ่�นเว็บไซต์

วันอั งค�รที่  11 
ส.ค.58 – วันศุกร์ที่ 
2 ต.ค. 2558

วันอังค�รที่ 19 
ม.ค. – วันศุกร์ที่ 
11 มี.ค. 2559

วันอังค�รที่ 14 
มิ.ย. – วันศุกร์ที่ 1 
ก.ค. 2559

20 วันถอนร�ยวิช�เรียนด้วยตนเองผ่�นเว็บไซต์ โดยที่ร�ยวิช�นั้นไม่ปร�กฏในทร�นสคริปต์ วั น จั น ท ร์ ที่  1 0 
ส.ค.-วันศุกร์ที่  4 
ก.ย. 2558

วันจันทร์ที่ 18 
ม.ค. – วันศุกร์ที่ 
12 ก.พ. 2559

วันจันทร์ที่ 13 
มิ.ย. – วันอังค�ร
ที่ 21 มิ.ย. 2559

21 วันที่นักศึกษ�ยื่นคำ�ร้องขอเทียบโอนร�ยวิช� วั น จั น ท ร์ ที่  1 0 
ส.ค. -วันจันทร์ ท่ี  
24 ส.ค. 2558

วันจันทร์ที่ 18 
ม.ค. - วันจันทร์ที่ 1 
ก.พ. 2559

-

22 วันสุดท้�ยที่คณะขอเปิดร�ยวิช� วันอังค�รท่ี 18 ส.ค. 
2558

วันอังค�รที่ 26 
ม.ค. 2559

วันพุธที่ 15 มิ.ย. 
2559

23 วันสุดท้�ยที่คณะส่งก�รขอเปลี่ยนแปลง มข.30 วันพุธที่ 19 ส.ค. 
2558

วันพุธที่ 27 ม.ค. 
2559

วันพฤหัสบดีที่ 
16มิ.ย. 2559

24 วันสดุท�้ยท่ีคณะสง่ร�ยวิช�ทีป่ดิให้ส�นักทะเบยีนและประมวลผล ขออนุมตัมิห�วิทย�ลัย
ประก�ศปิด

วันพฤหัสบดีที่ 27
ส.ค. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 11 
ก.พ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 23 
มิ.ย. 2559

25 วันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่  3 
ก.ย. 2558

- -

26 วันคล้�ยวันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัย - วันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 
2559

-

27 วันถอนร�ยวิช�เรียนโดยที่ร�ยวิช�นั้นได้สัญลักษณ์ W ที่ส�นักทะเบียนและประมวลผล วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. -
วันศุกร์ ท่ี 2 ต.ค. 
2558

วันจันทร์ที่ 18 
ก.พ. - วันศุกร์ที่ 11 
มี.ค. 2559

วันพุธที่ 22 มิ.ย.-
วันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 
2559

28 วันที่นักศึกษ�ยื่นคำ�ร้องขอสำ�เร็จก�รศึกษ�ผ่�นเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th วันองัค�รที ่1 ก.ย. -
วันพุธที่  30 ก.ย.
2558

วันอังค�รที่ 1 มี.ค. 
- วันพฤหัสบดีที่ 31 
มี.ค. 2559

29 วันประก�ศร�ยชื่อนักศึกษ�ที่พ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ� เน่ืองจ�กไม่ต่อทะเบียนหรือไม่
ลงทะเบียนวิช�เรียน โดยมิได้ล�พักก�รศึกษ�

วันศุกร์ที่  4 ก.ย. 
2558

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 
2559

-

30 วันขอรบัเงนิค�่ลงทะเบยีนร�ยวิช�ทีม่ห�วิทย�ลยั ประก�ศปดิ(เฉพ�ะนักศกึษ�รหสัประจำ�
ตัว 48 และนักศึกษ�ที่เข้�ศึกษ�ก่อนปีก�รศึกษ� 2548)

วันจันทร์ที่ 28 
ก.ย. - วันศุกร์ที่ 2 
ต.ค. 2558

วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. -
วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 
2559

วันจันทร์ที่ 18 
ก.ค. - วันศุกร์ที่ 
22 ก.ค. 2559
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ที่ รายการ
ภาคการศึกษา

ต้น ปลาย พิเศษ

31 วันสอบกล�งภ�ค วันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 
-วันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 
2558

วันจันทร์ที่ 14 
มี.ค. - วันศุกร์ที่ 18 
มี.ค. 2559

-

32 วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษ� ----------------------ต�มกำ�หนดของแต่ละคณะ -----------------

33 วันลอยกระทง ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 วันพุธท่ี 25 พ.ย. 2558 - -

34 วันสุดท้�ยของก�รล�พักก�รศึกษ� วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 
2558

วันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 
2559

วันศุกร์ท่ี 8 ก.ค. 
2559

35 วันสุดท้�ยของก�รเรียน วันอ�ทิตย์ ท่ี  29 
พ.ย. 2558

วันอ�ทิตย์ที่ 8 พ.ค. 
2559

วันอ�ทิตย์ที่ 
24ก.ค. 2559

36 วันสอบปล�ยภ�ค วั น จั น ท ร์ ที่  3 0 
พ.ย. - วันจันทร์ท่ี 
21 ธ.ค. 2558

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. -
วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 
2559

วันจันทร์ท่ี 25 ก.ค. 
– วันพฤหัสบดีท่ี 28 
ก.ค. 2559

37 วันปิดภ�คก�รศึกษ� วันองัค�รท่ี 22 ธ.ค. 
2558

วันเส�ร์ที่ 28 พ.ค. 
2559

วันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 
2559

38 วันสุดท้�ยที่คณะส่งผลก�รเรียนที่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รประจำ�คณะ ให้
ส�นักทะเบียนและประมวลผล

วันองัค�รท่ี 29 ธ.ค. 
2558

วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.
2559

วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 
2559

39 วันสดุท�้ยของก�รสง่ผลก�รแก้ไขระดบัคะแนนท่ียังไมส่มบรูณ์ (ระดบัคะแนน I) ของภ�ค
ก�รศึกษ�ปล�ย และภ�คก�รศึกษ�พิเศษ ปีก�รศึกษ� 2557

วันองัค�รท่ี 29 ธ.ค. 
2558

- -

40 วันสดุท�้ยของก�รสง่ผลก�รแก้ไขระดบัคะแนนท่ียังไมส่มบรูณ์ (ระดบัคะแนน I) ของภ�ค
ก�รศึกษ�ต้น ปีก�รศึกษ� 2558

- วันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.
2559

-

41 วันประก�ศร�ยชื่อนักศึกษ�ตกออก ปีก�รศึกษ� 2558 - - วันจันทร์ที่ 22 
ส.ค.2559

42 วันสดุท�้ยท่ีคณะกรรมก�รประจ�คณะให้คว�มเหน็ชอบใหนั้กศกึษ�ส�เรจ็ก�รศกึษ�และ
มีสิทธิเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ประจ�ปี พ.ศ. 2558

วันศุกร์ท่ี 30 ต.ค. 
2558

- -

43 พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ประม�ณเดือนธันว�คม 2558

44 วันสุดท้�ยของก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รของร�ยวิช�ต�มแบบ มคอ.5 และ
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รของประสบก�รณ์ภ�คสน�มต�มแบบ มคอ.6 โดยบันทึกผ่�น
เว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th

วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 
2559

วันอังค�รที่ 28 มิ.ย 
2559

วันอ�ทิตย์ที่ 28 
ส.ค.2559

45 วันสุดท้�ยของก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รของหลักสูตรต�มแบบ มคอ.7 โดย
บันทึกผ่�นเว็บไซต์ http://tqf.kku.ac.th

วันองัค�รท่ี 27 ก.ย.
2559

วันอังค�รที่ 27 
ก.ย. 2559

วันอังค�รที่ 27 
ก.ย. 2559

กำาหนดให้งดการเรียนการสอน ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันย�ยน 2558    วันไหว้ครู
วันจันทร์ที่ 5 ตุล�คม – วันศุกร์ที่ 9 ตุล�คม 2558   วันสอบกล�งภ�คก�รศึกษ�ต้น
     (เฉพ�ะร�ยวิช�ที่เจ้�ของร�ยวิช�ก�หนด)
วันพุธที่ 25 พฤศจิก�ยน 2558    วันลอยกระทงประจ�ปี พ.ศ. 2558
ประม�ณเดือนธันว�คม 2558    พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ประจ�ปี พ.ศ.2558
วันจันทร์ที่ 25 มกร�คม 2559    วันคล้�ยวันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัย
วันจันทร์ที่ 14 มีน�คม - วันศุกร์ที่ 18 มีน�คม 2559   วันสอบกล�งภ�ค ภ�คก�รศึกษ�ปล�ย
     (เฉพ�ะร�ยวิช�ที่เจ้�ของร�ยวิช�ก�หนด)

  ประก�ศ ณ วันที่ 29 เดือน มกร�คม พ.ศ. 2558

      ลงชื่อ เด่นพงษ์ สุดภักดี
            (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
     รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ
     ปฏิบัติร�ชก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยขอนแก่น
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⌦

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตาม
ระเบยีบฯวาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๕ ดงันี้

โดยทีเ่หน็เปนการสมควรปรบัปรงุระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาขัน้ปริญญาตร ี อาศยัอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมตสิภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการประชมุครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ จงึวางระเบียบวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕"
ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลกิ ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ บรรดาระเบยีบ หรือ

ประกาศ หรือมติใดๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี

"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
"อธกิารบด"ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
"คณะ" หมายความวา คณะหรอืหนวยงานท่ีมหีลักสูตรหรือรายวิชาระดับปรญิญาตรีสงักัด
"คณบดี" หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

ที่หลักสูตรหรือรายวิชาระดับปริญญาตรีสังกัด
"คณะกรรมการประจำคณะ" หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะหรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัด
"อาจารยทีป่รกึษา" หมายความวา อาจารยที่คณะแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของ

นกัศึกษา
"อาจารยผูสอน" หมายความวา อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
"นักศึกษา" หมายความวา นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
"สำนักบริหารและ หมายความวา สำนกัทะเบียนและประมวลผล(สำนกับริหารวิชาการและพัฒนาวิชาการ)
พัฒนาวิชาการ"
"การขึ้นทะเบียน" หมายความวา การท่ีมหาวิทยาลัยใหสภาพการเปนนักศึกษาแกผูที่

มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาใหม
"การตอทะเบียน" หมายความวา การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือการรักษา

สภาพการเปนนักศึกษาโดยไมลงทะเบียน
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ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด

หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา

ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต
๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหน่ึง ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาตนและภาค

การศกึษาปลาย และอาจมภีาคการศกึษาพเิศษ (special session) ดวยกไ็ด โดยหนึง่ภาคการศกึษาปกติมี
ระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๕ สปัดาห สวนภาคการศกึษาพเิศษ มรีะยะเวลาไมนอยกวา ๖ สปัดาห
ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

๖.๒ การคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้
๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ
๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
๖.๒.๓ การฝกงาน สหกจิศกึษา การฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกติ
๖.๒.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทำโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๗ มหาวทิยาลัยอาจจดัใหมรีะบบการจดัการศกึษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชดุวชิา ระบบการสอน

ทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษาน้ันๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจำนวนหนวยกิตใน
สัดสวนที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๒
การรับเขาศึกษา

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดำเนินการไดดังนี้
๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง
๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ
๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรอืขอตกลงของเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน
๘.๔ การรับโดยวิธีอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
๙.๑ หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป) จะตองเปนผสูำเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

หรอืเทยีบเทา  หรอืกำลงัศึกษาอยใูนภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา
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๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่กำหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานัน้ๆ และหรอืตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่กีย่วของกบัการรบัเขาศกึษา ในหลักสตูร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ

หมวด ๓
การข้ึนทะเบียนและการตอทะเบียน

ขอ ๑๐ การข้ึนทะเบียน
๑๐.๑ คุณสมบัติของผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว
๑๐.๑.๒ เปนผยูนิยอมปฏิบตัติามระเบียบ คำสัง่ และประกาศตางๆ  ของมหาวิทยาลัย และของคณะทุกประการ

๑๐.๒ ผูที่มหาวทิยาลยัรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตวัและข้ึนทะเบียน และชำระเงินคาขึ้นทะเบียนและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิ

๑๐.๓ หนงัสอืรบัรองความประพฤต ิและหนงัสอืค้ำประกนัทีน่ำมายืน่ในวนัรายงานตวั จะตองใหผรูบัรองและ
ผคู้ำประกนัพรอมกบัพยานอกีสองคน ลงลายมอืชือ่ใหเรยีบรอยกอนนำมายืน่และถาปรากฏในภายหลัง
วาเปนลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน
๑๑.๑ นกัศกึษาตองตอทะเบยีนเปนประจำทกุภาคการศกึษาปกต ิและชำระเงนิคาตอทะเบยีนและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ

ภายในวันและเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำหนด
๑๑.๒ กรณีทีน่กัศกึษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนกัศกึษา หรอืถูกสัง่พกัการศึกษา

เน่ืองจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบนี ้ใหถือวาการตอทะเบยีนคร้ังน้ันเปนโมฆะ และมหาวทิยาลัย
จะคนืเงนิคาธรรมเนยีมการตอทะเบยีนใหกับนกัศกึษา โดยการตอทะเบยีนเรยีนโดยไมตองลงทะเบยีนเรยีน
สามารถทำไดในกรณีตอไปน้ี
๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา
๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา
๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรยีนครบทกุรายวิชาตามหลกัสตูรแลว แตยังไมผานเงือ่นไขการสำเรจ็การศกึษาอืน่ๆ

๑๑.๓ นกัศึกษาจะตองเปนผยูนิยอมปฏิบตัติามระเบียบ ขอบงัคับ คำสัง่ และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
และของคณะทุกประการ

หมวด  ๔
การลงทะเบียนเรียน

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน
๑๒.๑ นกัศกึษาทกุคนตองลงทะเบยีนเรยีน และชำระเงินคาธรรมเนยีมในแตละภาคการศกึษาใหเสรจ็ส้ินภายใน

วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปน
ผูวินิจฉัยและคำวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด

หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา

ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต
๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหน่ึง ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คอื ภาคการศึกษาตนและภาค

การศกึษาปลาย และอาจมีภาคการศกึษาพเิศษ (special session) ดวยกไ็ด โดยหนึง่ภาคการศกึษาปกติมี
ระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๕ สปัดาห สวนภาคการศกึษาพเิศษ มรีะยะเวลาไมนอยกวา ๖ สปัดาห
ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

๖.๒ การคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้
๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ
๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
๖.๒.๓ การฝกงาน สหกจิศกึษา การฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกติ
๖.๒.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทำโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ขอ ๗ มหาวทิยาลัยอาจจดัใหมรีะบบการจดัการศกึษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชดุวชิา ระบบการสอน

ทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษาน้ันๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจำนวนหนวยกิตใน
สัดสวนที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๒
การรับเขาศึกษา

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดำเนินการไดดังนี้
๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง
๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ
๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรอืขอตกลงของเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน
๘.๔ การรับโดยวิธีอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
๙.๑ หลกัสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป) จะตองเปนผสูำเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

หรอืเทยีบเทา  หรือกำลงัศกึษาอยใูนภาคการศึกษาสุดทายของการศึกษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา
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๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่กำหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวชิานัน้ๆ และหรอืตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่กีย่วของกบัการรบัเขาศกึษา ในหลกัสตูร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ

หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน

ขอ ๑๐ การข้ึนทะเบียน
๑๐.๑ คุณสมบัติของผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว
๑๐.๑.๒ เปนผยูนิยอมปฏิบตัติามระเบียบ คำสัง่ และประกาศตางๆ  ของมหาวิทยาลัย และของคณะทุกประการ

๑๐.๒ ผูที่มหาวทิยาลยัรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตวัและข้ึนทะเบียน และชำระเงินคาขึ้นทะเบียนและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิ

๑๐.๓ หนงัสือรบัรองความประพฤต ิและหนงัสอืค้ำประกนัทีน่ำมายืน่ในวนัรายงานตวั จะตองใหผรูบัรองและ
ผคู้ำประกนัพรอมกบัพยานอกีสองคน ลงลายมอืชือ่ใหเรยีบรอยกอนนำมายืน่และถาปรากฏในภายหลัง
วาเปนลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งใหนักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน
๑๑.๑ นกัศกึษาตองตอทะเบยีนเปนประจำทกุภาคการศกึษาปกต ิและชำระเงนิคาตอทะเบยีนและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ

ภายในวันและเวลาท่ีมหาวทิยาลยักำหนด
๑๑.๒ กรณีทีน่กัศกึษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศกึษา หรอืถกูสัง่พกัการศึกษา

เน่ืองจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบน้ี ใหถอืวาการตอทะเบียนคร้ังน้ันเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัย
จะคนืเงินคาธรรมเนยีมการตอทะเบยีนใหกบันกัศึกษา โดยการตอทะเบยีนเรยีนโดยไมตองลงทะเบยีนเรยีน
สามารถทำไดในกรณีตอไปน้ี
๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา
๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา
๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรยีนครบทกุรายวิชาตามหลกัสตูรแลว แตยงัไมผานเงือ่นไขการสำเรจ็การศกึษาอืน่ๆ

๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผยูนิยอมปฏิบตัติามระเบียบ ขอบงัคับ คำสัง่ และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
และของคณะทุกประการ

หมวด  ๔
การลงทะเบียนเรียน

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน
๑๒.๑ นกัศกึษาทุกคนตองลงทะเบยีนเรยีน และชำระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศกึษาใหเสรจ็สิน้ภายใน

วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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๑๒.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงหรือจำกัด
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกติ แตไมเกนิ ๒๒ หนวยกติ
สำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
๑๒.๕ ในกรณีที่มีความจำเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาที่กำหนดไวในขอ ๑๒.๓ และขอ

๑๒.๔ อาจกระทำไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ไมเกิน
๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต
ในภาคการศึกษาพิเศษและสำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา

๑๒.๖ การลงทะเบยีนรายวชิาทีจ่ดัการศกึษาระบบอืน่ๆ ทีไ่มใชระบบทวภิาค ใหเปนไปตาม ทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๑๒.๗ นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกปรับเปนรายวันตาม

อัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ใหนับวันหยุดราชการรวมดวย
๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
๑๒.๙ นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ ๓๗.๓

แหงระเบียบน้ี มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๒.๑๐นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย
๑๒.๑๑นักศกึษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉล่ียสะสมถึงเกณฑทีส่ำเร็จ

การศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตจะเปนนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อ
ขออนุมัติสองปริญญา

๑๒.๑๒ คณะสามารถพฒันาระบบอาจารยทีป่รกึษาเพือ่ควบคมุดแูลการลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา ใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได

๑๒.๑๓การลงทะเบียนเรียนที่ไมเปนไปตามเง่ือนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียนเปนโมฆะ
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ

๑๓.๑ นกัศกึษาท่ีได R ตามหมวดท่ี ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำทันททีีม่กีารเปดสอน นอกจาก
จะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนได

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดไมสูงกวา D+ อีกเพ่ือทำใหระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
สูงขึ้น จำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ำนี้ตองนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

๑๓.๓ ในกรณทีีน่กัศกึษาเรียนครบตามหลกัสตูรและสอบผานรายวชิาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีแลว แต
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑที่จะสำเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ำเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับ
คะแนนต่ำกวา A เพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหถึงเกณฑสำเร็จการศึกษา จำนวนหนวยกิตและ
คาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ำน้ี ตองนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกคร้ังเชนเดียวกับ
รายวิชาอื่น
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หมวด ๕
การเพิ่มและถอนรายวิชา

ขอ ๑๔ การเพิ่มรายวิชาจะกระทำไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ วันแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้
๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับจากวัน

เร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกำหนดรายวิชาท่ีถอนน้ันจะไม
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี ้นกัศกึษาสามารถดำเนินการได
ดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต

๑๕.๒ การถอนรายวชิาภายหลงัจากเวลาทีก่ำหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกนิหนึง่ในสองของระยะเวลาการศกึษา
ของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรอืตามทีห่ลกัสตูรกำหนด รายวชิาทีถ่อนนัน้จะได  W แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา การ
ถอนตามนัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และใหดำเนินการท่ีสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกำหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาทีถ่อนนัน้จะไดรบั F และจะปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา

ขอ ๑๖ เม่ือมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลว จำนวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ ๑๒.๓ ขอ ๑๒.๔
และ ขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบนี้

หมวด ๖
การศึกษาแบบรวมเรียน

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต
ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตามหมวดท่ี ๔ และ

หมวดท่ี ๕ แหงระเบียบน้ี
ขอ ๑๙ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตที่กำหนดไวตามหลักสูตร
ขอ ๒๐ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเง่ือนไขของรายวิชา (Prerequisite) ทีน่บัหนวยกิตไมได
ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำเพื่อจะนับ

หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรอื U และใหระบุคำวา Audit
ไวในวงเล็บตอทายช่ือรายวิชา
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๑๒.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงหรือจำกัด
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกติ แตไมเกนิ ๒๒ หนวยกติ
สำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
๑๒.๕ ในกรณีที่มีความจำเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาที่กำหนดไวในขอ ๑๒.๓ และขอ

๑๒.๔ อาจกระทำไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ไมเกิน
๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต
ในภาคการศึกษาพิเศษและสำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา

๑๒.๖ การลงทะเบยีนรายวชิาทีจ่ดัการศกึษาระบบอืน่ๆ ทีไ่มใชระบบทวภิาค ใหเปนไปตาม ทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๑๒.๗ นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกปรับเปนรายวันตาม

อัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ใหนับวันหยุดราชการรวมดวย
๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
๑๒.๙ นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ ๓๗.๓

แหงระเบียบน้ี มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา
๑๒.๑๐นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย
๑๒.๑๑นักศกึษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉล่ียสะสมถึงเกณฑทีส่ำเร็จ

การศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตจะเปนนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อ
ขออนุมัติสองปริญญา

๑๒.๑๒ คณะสามารถพฒันาระบบอาจารยทีป่รกึษาเพือ่ควบคมุดแูลการลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา ใหเปน
ไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได

๑๒.๑๓การลงทะเบียนเรียนที่ไมเปนไปตามเง่ือนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียนเปนโมฆะ
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ

๑๓.๑ นกัศกึษาท่ีได R ตามหมวดท่ี ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำทันททีีม่กีารเปดสอน นอกจาก
จะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนได

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดไมสูงกวา D+ อีกเพ่ือทำใหระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
สูงขึ้น จำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ำนี้ตองนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

๑๓.๓ ในกรณทีีน่กัศึกษาเรียนครบตามหลกัสตูรและสอบผานรายวิชาตามหลกัสตูรระดับปรญิญาตรแีลว แต
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑที่จะสำเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ำเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับ
คะแนนต่ำกวา A เพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหถึงเกณฑสำเร็จการศึกษา จำนวนหนวยกิตและ
คาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ำน้ี ตองนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกคร้ังเชนเดียวกับ
รายวิชาอื่น
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หมวด ๕
การเพิ่มและถอนรายวิชา

ขอ ๑๔ การเพิ่มรายวิชาจะกระทำไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ วันแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้
๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น นับจากวัน

เร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกำหนดรายวิชาท่ีถอนน้ันจะไม
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี ้นกัศกึษาสามารถดำเนินการได
ดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต

๑๕.๒ การถอนรายวชิาภายหลงัจากเวลาทีก่ำหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกนิหนึง่ในสองของระยะเวลาการศกึษา
ของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรอืตามทีห่ลกัสตูรกำหนด รายวชิาทีถ่อนนัน้จะได  W แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา การ
ถอนตามนัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และใหดำเนินการท่ีสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกำหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาทีถ่อนนัน้จะไดรับ F และจะปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา

ขอ ๑๖ เม่ือมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลว จำนวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ ๑๒.๓ ขอ ๑๒.๔
และ ขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบนี้

หมวด ๖
การศึกษาแบบรวมเรียน

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต
ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตามหมวดท่ี ๔ และ

หมวดท่ี ๕ แหงระเบียบน้ี
ขอ ๑๙ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตที่กำหนดไวตามหลักสูตร
ขอ ๒๐ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเง่ือนไขของรายวิชา (Prerequisite) ทีน่บัหนวยกิตไมได
ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำเพื่อจะนับ

หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปนรายวิชา
ที่กำหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรอื U และใหระบุคำวา Audit
ไวในวงเล็บตอทายช่ือรายวิชา
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หมวด ๗
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน

ขอ ๒๓ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกิต

A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐
B+ ผลการประเมนิขัน้ดีมาก (Very Good) ๓.๕
B ผลการประเมินขั้นดี (Good) ๓.๐
C+ ผลการประเมินขัน้คอนขางดี (Fairly Good) ๒.๕
C ผลการประเมินพอใช (Fair) ๒.๐
D+ ผลการประเมินขั้นออน (Poor) ๑.๕
D ผลการประเมินขัน้ออนมาก (Very Poor) ๑.๐
F ผลการประเมินข้ันตก (Fail) ๐

ตวัอกัษรอืน่ๆ ทีม่คีวามหมายเฉพาะซ่ึงแสดงสถานภาพการศึกษา คอื I  P  R  S  T  U และ W ตวัอกัษรเหลานีไ้มมี
คาคะแนน ยกเวน T

ตัวอักษร ความหมาย
    I ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
    P กำลงัดำเนนิอย ู(In Progress)
    R ซ้ำช้ัน (Repeat)
    S พอใจ (Satisfactory)
    T รบัโอน (Transfer)
    U ไมพอใจ (Unsatisfactory)
    W การขอถอนรายวิชา (Withdrawal)
กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือที่ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังนี้
๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปนี้

๒๔.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับคะแนน
๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I  ภายในกำหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด
๒๔.๑.๓ เปลี่ยนจาก R ภายในกำหนดเวลาและหลักเกณฑที่คณะแพทยศาสตรกำหนด
๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนอืจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยงัใชไดในกรณตีอไปนีอ้กี คอื
(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจำภาค
(๒) นักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F ตามระเบียบเก่ียวกับ

การสอบประจำภาคที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไมปฏิบัติตามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมิน
ตามเกณฑขอ ๒๕.๒
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(๓) เปล่ียนจาก I กรณีนกัศกึษาไมเขาสอบ หรอืไมปฏิบตังิานท่ีอาจารยผสูอนกำหนดให ภายในกำหนด
เวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาท่ีกำหนด ตามขอ ๑๕.๓
(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบ

จากอธิการบดี
๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบตังิานยังไมครบตามเง่ือนไขท่ีอาจารยผสูอนกำหนดดวยเหตุจำเปนหรือสุดวิสยั
๒๔.๒.๒ นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจำเปนหรือสุดวิสัย

การให I แกนกัศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ทีร่ายวิชาน้ัน
สงักดัและไดรบัการอนมุตัจิากคณบดทีีร่ายวชิานัน้สงักดั เมือ่ไดรบัอนมุตัใิหได I แลว ใหคณะทีร่ายวชิานัน้
สงักดัอยกูำหนดเวลาสอบหรือปฏิบตังิานใหครบ ทัง้นีต้องไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มฉิะน้ันจะเปล่ียนเปน
F เวนแตในกรณีที่จำเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และ
ใหคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอำนาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการทราบลวงหนา

๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีที่รายวิชานั้นเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา 1 ภาคการศึกษา ซึ่ง
จะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชาน้ันและตองประเมินผลเปน  A  B+  B  C+  C  D+ D หรอื F

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานในรายวิชาเฉพาะของ
คณะแพทยศาสตรตามเกณฑที่คณะกำหนด

๒๔.๕ ตวัอกัษร S และ U ใชในกรณีตอไปน้ี
๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กำหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือลงทะเบียน

เรียนแบบรวมเรียน
๒๔.๕.๒ เปลีย่นจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะทีร่ายวิชานัน้สงักดัอย ูสำหรบัรายวิชาทีไ่ดกำหนด

การประเมินผลเปน  S และ U
๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจำคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา
๒๔.๗ ตวัอกัษร  W  ใชในกรณีตอไปนี้

๒๔.๗.๑ รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒
๒๔.๗.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
๒๔.๗.๓ นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน
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หมวด ๗
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน

ขอ ๒๓ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกิต

A ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐
B+ ผลการประเมนิขัน้ดมีาก (Very Good) ๓.๕
B ผลการประเมินขั้นดี (Good) ๓.๐
C+ ผลการประเมินขัน้คอนขางดี (Fairly Good) ๒.๕
C ผลการประเมินพอใช (Fair) ๒.๐
D+ ผลการประเมินขั้นออน (Poor) ๑.๕
D ผลการประเมนิขัน้ออนมาก (Very Poor) ๑.๐
F ผลการประเมินข้ันตก (Fail) ๐

ตวัอกัษรอืน่ๆ ทีม่คีวามหมายเฉพาะซ่ึงแสดงสถานภาพการศึกษา คอื I  P  R  S  T  U และ W ตวัอกัษรเหลานีไ้มมี
คาคะแนน ยกเวน T

ตัวอักษร ความหมาย
    I ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
    P กำลงัดำเนนิอย ู(In Progress)
    R ซ้ำชัน้ (Repeat)
    S พอใจ (Satisfactory)
    T รบัโอน (Transfer)
    U ไมพอใจ (Unsatisfactory)
    W การขอถอนรายวิชา (Withdrawal)
กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือที่ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังนี้
๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปนี้

๒๔.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับคะแนน
๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I  ภายในกำหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด
๒๔.๑.๓ เปลี่ยนจาก R ภายในกำหนดเวลาและหลักเกณฑที่คณะแพทยศาสตรกำหนด
๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนอืจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยงัใชไดในกรณตีอไปนีอ้กี คอื
(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจำภาค
(๒) นักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F ตามระเบียบเก่ียวกับ

การสอบประจำภาคที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไมปฏิบัติตามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมิน
ตามเกณฑขอ ๒๕.๒
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(๓) เปล่ียนจาก I กรณีนกัศึกษาไมเขาสอบ หรอืไมปฏบิตังิานท่ีอาจารยผสูอนกำหนดให ภายในกำหนด
เวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาท่ีกำหนด ตามขอ ๑๕.๓
(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบ

จากอธิการบดี
๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเง่ือนไขท่ีอาจารยผสูอนกำหนดดวยเหตุจำเปนหรือสดุวิสยั
๒๔.๒.๒ นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจำเปนหรือสุดวิสัย

การให I แกนกัศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ทีร่ายวิชาน้ัน
สงักดัและไดรบัการอนมุตัจิากคณบดทีีร่ายวชิานัน้สงักดั เมือ่ไดรบัอนมุตัใิหได I แลว ใหคณะทีร่ายวชิานัน้
สงักดัอยกูำหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานใหครบ ทัง้นีต้องไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มฉิะน้ันจะเปล่ียนเปน
F เวนแตในกรณีที่จำเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะที่รายวิชานั้นสังกัด และ
ใหคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอำนาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการทราบลวงหนา

๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีที่รายวิชานั้นเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา 1 ภาคการศึกษา ซึ่ง
จะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชาน้ันและตองประเมินผลเปน  A  B+  B  C+  C  D+ D หรือ F

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานในรายวิชาเฉพาะของ
คณะแพทยศาสตรตามเกณฑที่คณะกำหนด

๒๔.๕ ตวัอกัษร S และ U ใชในกรณีตอไปน้ี
๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กำหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือลงทะเบียน

เรียนแบบรวมเรียน
๒๔.๕.๒ เปลีย่นจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะทีร่ายวชิานัน้สงักดัอย ูสำหรบัรายวชิาทีไ่ดกำหนด

การประเมินผลเปน  S และ U
๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจำคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา
๒๔.๗ ตวัอกัษร  W  ใชในกรณีตอไปนี้

๒๔.๗.๑ รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒
๒๔.๗.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
๒๔.๗.๓ นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน
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หมวด ๘
การวัดและประเมินผล

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสำหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาหนึ่งๆ

ไมนอยกวาหนึง่ครัง้และเม่ือทำการประเมนิผลรายวิชาใดเปนครัง้สดุทายแลว ถอืวาการเรยีนรายวชิานัน้สิน้สดุลง
๒๕.๒ อาจารยผสูอนตองแจงเกณฑและเงือ่นไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหนกัศกึษาทราบลวงหนา
๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ ๗
๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคำนวณระดับคะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average = G.P.A.)    จะกระทำ

เม่ือสิ้นแตละภาคการศึกษา
๒๕.๕ วธิคีำนวณระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.P.A.) ใหทำดงันี้

๒๕.๕.๑ ใหนำผลรวมทัง้หมดของผลคณูระหวางคาคะแนนทีไ่ดกบัจำนวนหนวยกติของแตละรายวชิาที่
มกีารประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตวัต้ัง หารดวยจำนวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits)
ผลลัพธที่ไดคือระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

๒๕.๕.๒ การคำนวณดังกลาวขางตนใหตัง้หารถึงทศนยิม ๔ ตำแหนงและใหปดเศษเฉพาะ ทศนยิมทีม่ี
คาตัง้แต ๕ ขึน้ไป ตัง้แตตำแหนงที ่๔ เพือ่ใหเหลอืทศนยิม ๒ ตำแหนง

๒๕.๖ รายวชิาทีม่คีาคะแนนทกุรายวชิาจะตองนำหนวยกติของรายวชิานัน้ๆ ไปรวมเปนตัวหารในการคำนวณ
หาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ขอ ๒๖ การกำหนดนับช้ันปนักศึกษา หากมีความจำเปนตองกำหนดชั้นปนักศึกษาใหออกเปนประกาศของคณะ
ขอ ๒๗ การสอบ

๒๗.๑ การสอบแบงเปน
๒๗.๑.๑ การสอบยอย
๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค
๒๗.๑.๓ การสอบประจำภาค
๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด
๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอ่ืน

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหน่ึงๆ ผลของการสอบอาจนำไปใชพจิารณาเปน
สวนหน่ึงรวมกับผลสอบประจำภาคก็ได จำนวนคร้ัง เวลา และวิธีการสอบใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยผูสอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น

๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถึงการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๗.๔ การสอบประจำภาค หมายถึง การสอบคร้ังสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการสอนใน

ภาคการศึกษาน้ัน หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจำภาคใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจำภาค

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรเูพือ่มสีทิธ์ิไดรับปรญิญาสาขาใดสาขาหน่ึง หรอื
ใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

๒๗.๖ การสอบประเภทอืน่ หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากทีก่ำหนดไวตามระเบียบนีใ้หเปนไปตาม ทีค่ณะกำหนด
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ขอ ๒๘ การตกออก
๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพจิารณาผลการเรียนของนกัศกึษาเมือ่ส้ินสดุปการศกึษานัน้ๆ และใหคดิ

เฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนนโดยไมคำนึงถึงรายวิชาที่ได I
๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้

๒๘.๒.๑ ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมถึง ๑.๕๐ เมือ่ไดลงทะเบยีนเรยีนมาแลวและมหีนวยกติสะสมตัง้แต
๓๐-๕๙ หนวยกติ

๒๘.๒.๒ ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึง ๑.๗๕ เมือ่ไดลงทะเบียนเรยีนมาแลวและมหีนวยกิตสะสมต้ังแต
๖๐ หนวยกิตขึ้นไป

๒๘.๒.๓ สำหรับนกัศกึษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๒๙ การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขตอไปน้ี

๒๙.๑ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้
๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว
๒๙.๑.๒ ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทีร่ะบุไวในหลกัสตูรวาเปนรายวชิา ทีเ่ทยีบเทากนั

ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตท่ีได
๒๙.๒ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ และมรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมในรายวชิา ทีค่ณะกำหนด

ไมต่ำกวา ๒.๐๐ หรือไดไมต่ำกวา C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในหลักสูตร
๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบน้ี
๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒๙.๕ ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวยวินัยนักศึกษา
๒๙.๖ มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด
๒๙.๗ นกัศกึษาทีไ่มผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศกึษาและสอบผานรายวชิาในหลกัสตูรครบ ตามเกณฑ

ทีส่ามารถขอรับอนุปรญิญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผสูำเรจ็การศึกษาในระดับอนุปรญิญา ทัง้นี้
การใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒ แหงระเบียบนี้

๒๙.๘ วันที่สำเร็จการศึกษา ใหถือวันที่คณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษา
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หมวด ๘
การวัดและประเมินผล

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสำหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาหนึ่งๆ

ไมนอยกวาหนึง่ครัง้และเมือ่ทำการประเมนิผลรายวิชาใดเปนครัง้สดุทายแลว ถอืวาการเรยีนรายวชิานัน้สิน้สดุลง
๒๕.๒ อาจารยผสูอนตองแจงเกณฑและเงือ่นไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหนักศกึษาทราบลวงหนา
๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดที่ ๗
๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคำนวณระดับคะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average = G.P.A.)    จะกระทำ

เม่ือสิ้นแตละภาคการศึกษา
๒๕.๕ วธิคีำนวณระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.P.A.) ใหทำดงันี้

๒๕.๕.๑ ใหนำผลรวมทัง้หมดของผลคณูระหวางคาคะแนนทีไ่ดกบัจำนวนหนวยกติของแตละรายวชิาที่
มกีารประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตวัต้ัง หารดวยจำนวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits)
ผลลัพธที่ไดคือระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

๒๕.๕.๒ การคำนวณดังกลาวขางตนใหตัง้หารถึงทศนยิม ๔ ตำแหนงและใหปดเศษเฉพาะ ทศนยิมทีม่ี
คาตัง้แต ๕ ขึน้ไป ตัง้แตตำแหนงที ่๔ เพือ่ใหเหลือทศนยิม ๒ ตำแหนง

๒๕.๖ รายวชิาทีม่คีาคะแนนทกุรายวชิาจะตองนำหนวยกติของรายวชิานัน้ๆ ไปรวมเปนตวัหารในการคำนวณ
หาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ขอ ๒๖ การกำหนดนับชั้นปนักศึกษา หากมีความจำเปนตองกำหนดชั้นปนักศึกษาใหออกเปนประกาศของคณะ
ขอ ๒๗ การสอบ

๒๗.๑ การสอบแบงเปน
๒๗.๑.๑ การสอบยอย
๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค
๒๗.๑.๓ การสอบประจำภาค
๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด
๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอ่ืน

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหน่ึงๆ ผลของการสอบอาจนำไปใชพจิารณาเปน
สวนหน่ึงรวมกับผลสอบประจำภาคก็ได จำนวนคร้ัง เวลา และวิธีการสอบใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยผูสอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น

๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถึงการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๗.๔ การสอบประจำภาค หมายถึง การสอบคร้ังสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จส้ินการสอนใน

ภาคการศึกษาน้ัน หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจำภาคใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจำภาค

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรเูพือ่มสีทิธ์ิไดรบัปริญญาสาขาใดสาขาหน่ึง หรอื
ใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

๒๗.๖ การสอบประเภทอืน่ หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากทีก่ำหนดไวตามระเบียบนีใ้หเปนไปตาม ทีค่ณะกำหนด
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ขอ ๒๘ การตกออก
๒๘.๑ การพจิารณาการตกออกใหพจิารณาผลการเรยีนของนกัศกึษาเมือ่สิน้สดุปการศึกษานัน้ๆ และใหคิด

เฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนนโดยไมคำนึงถึงรายวิชาที่ได I
๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้

๒๘.๒.๑ ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึ ๑.๕๐ เมือ่ไดลงทะเบยีนเรยีนมาแลวและมหีนวยกติสะสมตัง้แต
๓๐-๕๙ หนวยกติ

๒๘.๒.๒ ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมถงึ ๑.๗๕ เมือ่ไดลงทะเบียนเรยีนมาแลวและมหีนวยกิตสะสมต้ังแต
๖๐ หนวยกิตขึ้นไป

๒๘.๒.๓ สำหรับนกัศกึษาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๒๙ การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขตอไปน้ี

๒๙.๑ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้
๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว
๒๙.๑.๒ ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทีร่ะบุไวในหลกัสตูรวาเปนรายวชิา ทีเ่ทยีบเทากนั

ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตท่ีได
๒๙.๒ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ และมรีะดับคะแนนเฉลีย่สะสมในรายวชิา ทีค่ณะกำหนด

ไมต่ำกวา ๒.๐๐ หรือไดไมต่ำกวา C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในหลักสูตร
๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้
๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒๙.๕ ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวยวินัยนักศึกษา
๒๙.๖ มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด
๒๙.๗ นกัศกึษาทีไ่มผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศกึษาและสอบผานรายวชิาในหลกัสตูรครบ ตามเกณฑ

ทีส่ามารถขอรับอนุปรญิญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผสูำเรจ็การศึกษาในระดับอนุปรญิญา ทัง้นี้
การใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒ แหงระเบียบนี้

๒๙.๘ วันที่สำเร็จการศึกษา ใหถือวันที่คณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษา
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หมวด ๙
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอช่ือจากคณะตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับอนุมัติ

ปรญิญาตอสภามหาวทิยาลัย โดยผทูีไ่ดรับการเสนอชือ่จะตองมคีณุสมบัตติามขอ ๒๙ แหงระเบยีบนี้
ทุกประการ และตอง
๓๐.๑.๑ ไมอยใูนระหวางการรับโทษทางวนิยัทีร่ะบุใหงด ยบัยัง้ หรอืชะลอการเสนอชือ่เพือ่ ขออนมุติั

หรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมท้ังไมอยูในระหวางบำเพ็ญประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชำระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
๓๐.๒ ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรกำหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอชื่อผูสมควรไดรับ

อนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒๙ ทุกขอ
ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบยีบนี ้และตอง
๓๐.๒.๑ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมถงึ

๒.๐๐ แตไมต่ำกวา ๑.๗๕ หรือ
๓๐.๒.๒ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลกัสตูรอนปุรญิญา และมีหนวยกติทีไ่ดและ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตรกำหนด
๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปรญิญาหรอือนปุรญิญาไปแลว ใหกระทำไดภายในระยะเวลาไมเกนิ ๙๐ วนั นบัแตวนัทีส่ภามหาวทิยาลยั
มีมติอนุมัติ

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม
๓๑.๑ นักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปน้ี

๓๑.๑.๑ มรีะยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติทีก่ำหนดไวในหลกัสูตร ทัง้นีไ้มนบัเวลาท่ีไดรบัอนมุตัิ
ใหลาพักการศึกษา

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด
๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ำในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง เพ่ือเปล่ียนระดับคะแนนเฉล่ียสะสม แลวทำใหสงผล

ตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๓๑.๑.๔ ไมเคยไดรบัการยกเวนรายวชิา เวนแตเปนการยกเวนรายวชิาทีม่หาวทิยาลยักำหนดใหยกเวน

ไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรตินิยมเทานั้น
๓๑.๑.๕ ในกรณีนกัศกึษาทีเ่ทยีบโอนรายวิชาในหลกัสตูรจากสถาบันการศึกษาอ่ืน จะตองศกึษารายวิชา

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร
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๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังนี้
๓๑.๒.๑ เกียรตนิยิมอนัดบัหนึง่และเหรยีญทอง ตองเปนผไูดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมสงูสดุ ในกลมุผสูำเรจ็

การศกึษาในปการศกึษาเดยีวกันในแตละคณะ ทัง้นีร้ะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตองไมต่ำกวา ๓.๖๐
กรณีที่ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตำแหนงที่ ๔ หากยังเทากัน
ใหพิจารณาจากคะแนนเฉลีย่สะสมในหมวดวชิาเฉพาะ ในรายวชิาบงัคบัหรอืวชิาเอกของหลกัสตูร

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๖๐
๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตามขอ ๓๑.๑ และ
ขอ ๓๑.๒ ในระเบียบนี้

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา
กรณีทีม่หาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผสูำเรจ็การศึกษาซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนมุตัปิรญิญาหรืออนปุรญิญา
ไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบน้ี ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพกิถอนปรญิญาหรอือนปุรญิญา โดยใหมผีลตัง้แตวันทีส่ภามหาวทิยาลยัไดอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญา
ใหกับบุคคลนั้น

ขอ ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุผลท่ีจำเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสำเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๑๐
การยายโอนนักศึกษา

ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

การรับโอนจะกระทำไดตอเม่ือมีที่สำหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรท่ีขอเขาศึกษาและใหคณะท่ี
จะรบัเขาศกึษาเปนผพูจิารณารบัโอน ทัง้นีค้ณะอาจกำหนดวธิกีาร หลกัเกณฑพิจารณาเพิม่เตมิอกีกไ็ด

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันน้ันมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ี ไมนับ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ไมนอยกวา ๖ สปัดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเขารับการศึกษาน้ัน
พรอมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจำนวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓๔.๕ นกัศกึษาท่ีโอนมาจากสถาบันอืน่ มสีทิธ์ิเรยีนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสองเทาของจำนวน

ปที่กำหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมดวย
๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสำหรบันกัศกึษาท่ีโอนมาจากสถาบันอืน่ มหาวิทยาลัยจะไมนำระดบั

คะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคำนวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
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หมวด ๙
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอช่ือจากคณะตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับอนุมัติ

ปรญิญาตอสภามหาวทิยาลัย โดยผทูีไ่ดรับการเสนอชือ่จะตองมคุีณสมบตัติามขอ ๒๙ แหงระเบยีบนี้
ทุกประการ และตอง
๓๐.๑.๑ ไมอยใูนระหวางการรับโทษทางวนิยัทีร่ะบุใหงด ยบัยัง้ หรือชะลอการเสนอชือ่เพือ่ ขออนมุตัิ

หรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมท้ังไมอยูในระหวางบำเพ็ญประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชำระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
๓๐.๒ ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรกำหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอช่ือผูสมควรไดรับ

อนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒๙ ทุกขอ
ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบยีบนี ้และตอง
๓๐.๒.๑ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึ

๒.๐๐ แตไมต่ำกวา ๑.๗๕ หรือ
๓๐.๒.๒ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลกัสตูรอนปุริญญา และมหีนวยกติท่ีไดและ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตรกำหนด
๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปรญิญาหรอือนปุรญิญาไปแลว ใหกระทำไดภายในระยะเวลาไมเกนิ ๙๐ วนั นบัแตวนัทีส่ภามหาวทิยาลยั
มีมติอนุมัติ

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม
๓๑.๑ นักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปน้ี

๓๑.๑.๑ มรีะยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติทีก่ำหนดไวในหลกัสูตร ทัง้นีไ้มนบัเวลาท่ีไดรบัอนมุตัิ
ใหลาพักการศึกษา

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด
๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ำในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง เพ่ือเปล่ียนระดับคะแนนเฉล่ียสะสม แลวทำใหสงผล

ตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม
๓๑.๑.๔ ไมเคยไดรับการยกเวนรายวชิา เวนแตเปนการยกเวนรายวชิาทีม่หาวิทยาลยักำหนดใหยกเวน

ไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรตินิยมเทานั้น
๓๑.๑.๕ ในกรณีนกัศกึษาทีเ่ทยีบโอนรายวิชาในหลกัสตูรจากสถาบันการศึกษาอืน่ จะตองศกึษารายวิชา

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
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๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังนี้
๓๑.๒.๑ เกียรตนิยิมอนัดบัหนึง่และเหรยีญทอง ตองเปนผไูดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมสงูสดุ ในกลมุผสูำเร็จ

การศกึษาในปการศึกษาเดยีวกนัในแตละคณะ ทัง้นีร้ะดับคะแนนเฉลีย่สะสมตองไมต่ำกวา ๓.๖๐
กรณีที่ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตำแหนงที่ ๔ หากยังเทากัน
ใหพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่สะสมในหมวดวชิาเฉพาะ ในรายวชิาบังคบัหรอืวชิาเอกของหลกัสตูร

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๖๐
๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตามขอ ๓๑.๑ และ
ขอ ๓๑.๒ ในระเบียบนี้

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา
กรณีทีม่หาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผสูำเรจ็การศึกษาซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนมุตัปิรญิญาหรืออนปุรญิญา
ไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบน้ี ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพกิถอนปรญิญาหรอือนปุรญิญา โดยใหมผีลตัง้แตวนัทีส่ภามหาวทิยาลยัไดอนมุตัปิริญญาหรอือนุปรญิญา
ใหกับบุคคลนั้น

ขอ ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุผลท่ีจำเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสำเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใดเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๑๐
การยายโอนนักศึกษา

ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

การรับโอนจะกระทำไดตอเม่ือมีที่สำหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรท่ีขอเขาศึกษาและใหคณะท่ี
จะรบัเขาศกึษาเปนผพูจิารณารบัโอน ทัง้นีค้ณะอาจกำหนดวธีิการ หลกัเกณฑพจิารณาเพิม่เตมิอีกกไ็ด

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันน้ันมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ี ไมนับ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ไมนอยกวา ๖ สปัดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเขารับการศึกษาน้ัน
พรอมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจำนวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓๔.๕ นกัศกึษาท่ีโอนมาจากสถาบันอืน่ มสีทิธ์ิเรยีนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสองเทาของจำนวน

ปที่กำหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมดวย
๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสำหรับนกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไมนำระดบั

คะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคำนวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
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ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน
๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทำไดตอเม่ือไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของคณะท่ี

กำลังศึกษาและคณะท่ีประสงคจะขอยายเขาศึกษา
๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

๓๕.๒.๑ เปนนักศึกษาที่ยังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดิม
๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน
๓๕.๒.๓ มเีวลาศึกษาอยใูนคณะเดมิไมนอยกวา ๒ ภาคการศกึษาปกตแิละมหีนวยกติสะสม ไมนอยกวา

๓๐ หนวยกติ
๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะเรียน จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตอสำนัก

บริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะท่ีกำลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะตองยื่นเอกสารดังกลาว กอนเร่ิม
ภาคการศึกษาท่ีขอยายอยางนอย ๖ สปัดาห คณะท่ีนกัศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกำหนดหลักเกณฑ
การยายคณะและวิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ
๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขาศึกษา
๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดทั้งหมด
๓๕.๔.๓ นกัศกึษาท่ีไดรับอนมัุติใหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึง่หนึง่ของจำนวนหนวยกิต   ทีก่ำหนด

ในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา
๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของจำนวนปที่

กำหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสำหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมจากรายวิชาท้ังหมดทีร่บัโอนมาจากหลกัสูตรเดิม รวมกับรายวิชาท่ีเรียนในหลักสูตรใหม ทีย่าย
เขาศึกษาดวย

ขอ ๓๖ การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแตละคณะ

หมวด ๑๑
การลา การพนสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา

ขอ ๓๗ การลา
๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ
๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา
๓๗.๑.๓ การลาออก

๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นกัศึกษาจะลาไดในกรณีทีม่เีวลาเรียนไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมด
มฉิะนัน้จะตองขอลาพกัการศกึษา และการลาทีเ่กีย่วของกบัการสอบใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้
และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
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๓๗.๓ การลาพักการศึกษา
๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
(๒) ไดรบัทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหวางประเทศหรอืทนุอืน่ใด ซึง่มหาวทิยาลยัเหน็สมควร

สนบัสนนุ
(๓) เหตุผลความจำเปนอื่นท่ีคณะเห็นสมควร

๓๗.๓.๒ วธิปีฏบิตัใินการลาพกัการศึกษา ใหนกัศึกษาหรอืผปูกครอง ในกรณทีีน่กัศึกษาไมอาจดำเนนิการ
ดวยตนเองได ยืน่ใบลาพรอมหลกัฐานอืน่ๆ ทีค่ณะผานอาจารยทีป่รกึษา เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัด
เปนผพูจิารณาอนุมตั ิและแจงสำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการเพ่ือปรบัสถานะ ทัง้นีน้กัศกึษา
จะตองดำเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการสอบประจำภาคตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี

๓๗.๓.๓ นกัศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครัง้ละไมเกินหนึง่ภาคการศึกษาปกต ิเวนแตกรณ ี มเีหตจุำเปน
หรอืเหตสุดุวสิยั อาจใหลาพักการศกึษา ครัง้ละหนึง่ปการศกึษาได โดยตองไดรบัอนมุตัจิากอธกิารบดี

๓๗.๓.๔ นกัศกึษาทีไ่ดรบัอนมุตัใิหลาพกัการศกึษา ตองชำระเงนิคาธรรมเนยีมเพ่ือรกัษาสถานภาพนกัศกึษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองยื่นใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการแสดงวา
ไมมหีนีส้นิคางชำระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยทีป่รึกษาและคณบดทีีน่กัศกึษาสังกดั เพือ่ให
มหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมตั ิกรณทีีม่เีหตผุลความจำเปนอาจใหผปูกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศกึษากไ็ด

๓๗.๕ หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย
๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเน่ืองจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๓๗.๕.๓ หนงัสอืรบัรองจากผปูกครอง และหนงัสอืแสดงความเหน็ของอาจารยทีป่รกึษา กรณีลาปวย

หรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก
๓๗.๕.๔ หนงัสือแสดงความเหน็ของอาจารยทีป่รกึษา การลาทกุประเภทตองผานความเหน็ชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา
๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไป ฝกปฏิบัติงาน

ที่ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน
๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหน้ีสนิคางชำระตอมหาวิทยาลัย กรณลีาออกหรือ ลาพักการศึกษา

๓๗.๖ การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันที่อนุมัติใหมีผลในการลา
๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธิ์ยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอื่นใดของมหาวิทยาลัย

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้
๓๘.๑ ตาย
๓๘.๒ ลาออก
๓๘.๓ ตกออก
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ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน
๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทำไดตอเม่ือไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของคณะท่ี

กำลังศึกษาและคณะท่ีประสงคจะขอยายเขาศึกษา
๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

๓๕.๒.๑ เปนนักศึกษาที่ยังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดิม
๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน
๓๕.๒.๓ มเีวลาศึกษาอยใูนคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศกึษาปกติและมหีนวยกติสะสม ไมนอยกวา

๓๐ หนวยกติ
๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะเรียน จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตอสำนัก

บริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะท่ีกำลังศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะตองย่ืนเอกสารดังกลาว กอนเร่ิม
ภาคการศึกษาท่ีขอยายอยางนอย ๖ สปัดาห คณะท่ีนกัศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกำหนดหลักเกณฑ
การยายคณะและวิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ
๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขาศึกษา
๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดทั้งหมด
๓๕.๔.๓ นกัศกึษาท่ีไดรบัอนมัุติใหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึง่หนึง่ของจำนวนหนวยกิต   ทีก่ำหนด

ในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา
๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของจำนวนปที่

กำหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสำหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมจากรายวิชาท้ังหมดท่ีรบัโอนมาจากหลกัสูตรเดิม รวมกับรายวิชาท่ีเรียนในหลักสูตรใหม ทีย่าย
เขาศึกษาดวย

ขอ ๓๖ การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแตละคณะ

หมวด ๑๑
การลา การพนสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา

ขอ ๓๗ การลา
๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ
๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา
๓๗.๑.๓ การลาออก

๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นกัศึกษาจะลาไดในกรณีทีม่เีวลาเรียนไมต่ำกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมด
มฉิะนัน้จะตองขอลาพกัการศกึษา และการลาทีเ่กีย่วของกบัการสอบใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบน้ี
และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกำหนด นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
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๓๗.๓ การลาพักการศึกษา
๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปน้ี

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
(๒) ไดรบัทนุแลกเปลีย่นนกัศึกษาระหวางประเทศหรอืทนุอืน่ใด ซึง่มหาวทิยาลยัเหน็สมควร

สนบัสนนุ
(๓) เหตุผลความจำเปนอื่นท่ีคณะเห็นสมควร

๓๗.๓.๒ วธิปีฏบัิติในการลาพกัการศึกษา ใหนกัศึกษาหรอืผปูกครอง ในกรณทีีน่กัศึกษาไมอาจดำเนนิการ
ดวยตนเองได ยืน่ใบลาพรอมหลกัฐานอ่ืนๆ ทีค่ณะผานอาจารยทีป่รกึษา เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัด
เปนผพูจิารณาอนมุตั ิและแจงสำนกับริหารและพฒันาวชิาการเพือ่ปรบัสถานะ ทัง้นีน้กัศกึษา
จะตองดำเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการสอบประจำภาคตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี

๓๗.๓.๓ นกัศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครัง้ละไมเกินหนึง่ภาคการศึกษาปกติ เวนแตกรณ ี มเีหตจุำเปน
หรอืเหตสุดุวสิยั อาจใหลาพกัการศกึษา ครัง้ละหนึง่ปการศกึษาได โดยตองไดรับอนมุติัจากอธกิารบดี

๓๗.๓.๔ นกัศกึษาทีไ่ดรับอนมัุติใหลาพกัการศกึษา ตองชำระเงนิคาธรรมเนยีมเพือ่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองยื่นใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการแสดงวา
ไมมหีน้ีสนิคางชำระ โดยผานการพจิารณาของอาจารยทีป่รึกษาและคณบดีทีน่กัศกึษาสงักดั เพือ่ให
มหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมตั ิกรณีทีม่เีหตผุลความจำเปนอาจใหผปูกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศกึษากไ็ด

๓๗.๕ หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย
๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๓๗.๕.๓ หนงัสอืรบัรองจากผปูกครอง และหนงัสอืแสดงความเหน็ของอาจารยทีป่รกึษา กรณลีาปวย

หรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก
๓๗.๕.๔ หนงัสอืแสดงความเหน็ของอาจารยทีป่รกึษา การลาทกุประเภทตองผานความเหน็ชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา
๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไป ฝกปฏิบัติงาน

ที่ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน
๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหน้ีสนิคางชำระตอมหาวิทยาลัย กรณลีาออกหรือ ลาพกัการศึกษา

๓๗.๖ การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันที่อนุมัติใหมีผลในการลา
๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธิ์ยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอื่นใดของมหาวิทยาลัย

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้
๓๘.๑ ตาย
๓๘.๒ ลาออก
๓๘.๓ ตกออก



2626

๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
๓๘.๖ เรียนสำเรจ็ตามหลกัสูตร และไดรับอนุมติัปรญิญาหรืออนุปรญิญาจากสภามหาวิทยาลัยโดย ใหถอืวา

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเปนวันพนสภาพนักศึกษา เวนแตกรณีที่เปน
นกัศกึษาในหลกัสตูรเพือ่ขออนมุตัสิองปรญิญาใหถอืวนัพนสภาพนกัศกึษาในวนัทีอ่นมุติัปรญิญาทีส่อง

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในแตละภาคการศึกษา โดยมิได
ลาพักการศึกษาตามระเบียบ

๓๘.๘ ไมชำระคาธรรมเนียมเพ่ือขึน้หรอืตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในแตละภาคการศึกษา
ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัยท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

๓๘.๙ ศกึษาในมหาวทิยาลยัเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษาทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร ทัง้นี ้ใหนบั
รวมระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาดวย

๓๘.๑๐ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอื่น เพื่อใชเปนหลักฐานเท็จตอมหาวิทยาลัย
ตามขอ ๑๐.๓ แหงระเบียบนี้

๓๘.๑๑ตองโทษโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจำคกุเวนแตความผดิลหโุทษ หรอืความผดิทีไ่ดกระทำ โดยประมาท
๓๘.๑๒โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
๓๘.๑๓อื่นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด

ขอ ๓๙ การคืนสภาพนักศึกษา
๓๙.๑ นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ
๓๙.๑.๒ พนสภาพเนือ่งจากไดรับการประเมนิใหไดอกัษร I และถกูประเมนิใหตกออกโดย ยงัไมไดแก

ผลการประเมินอักษร I
๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
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ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทำผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไวในขอ ๔๑ แหงระเบียบนี้
และตองถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามท่ีระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา
อีกโสดหนึ่งดวย

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ ม ี๔ สถาน ดงันี้
๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาทีเ่ปนกรณีสาเหตุของการกระทำผดิหรอืการฝาฝนระเบียบนี ้ เชน ทจุรติในการสอบ

และกรณีที่เปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔
๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสำหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับยอนหลังตาม

ลำดับรายวิชาที่สอบ
๔๑.๓ ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีเขาสอบแลวสำหรับภาคการศึกษาน้ัน
๔๑.๔ ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสำหรับภาคการศึกษานั้น

ขอ ๔๒ การดำเนินการเม่ือมีการกระทำผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้
๔๒.๑ ใหผทูีต่รวจพบวานักศึกษากระทำผิดหรอืฝาฝนระเบยีบนี ้รวบรวมหลักฐานขอเทจ็จรงิตางๆ  รายงาน

เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาและเสนอโทษ
๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง โดยให

โอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสุดทายของการสง
ผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๔๒.๓ ใหสำนกับรหิารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัตกิารลงโทษ และแจงใหคณะท่ีนกัศึกษาผนูัน้สังกัดและ
ผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร

ขอ ๔๓ นกัศึกษาท่ีถกูส่ังลงโทษตามระเบยีบนี ้หรือไมไดรบัอนุมตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาตามขอ ๓๐ อาจอทุธรณไดตาม
หลักเกณฑดังนี้
๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธ์ิอุทธรณตออธิการบดีภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบคำสั่งลงโทษ
๔๓.๒ การอุทธรณคำสั่งลงโทษใหทำเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ
๔๓.๓ การอุทธรณคำสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสำหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือมอบหมายให

คนอ่ืนอุทธรณแทนไมได
๔๓.๔ การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย มีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี

กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็น
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย

คำวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองใหถือเปนที่สุด แลว
แจงคำวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน
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๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
๓๘.๖ เรียนสำเรจ็ตามหลกัสูตร และไดรับอนุมติัปรญิญาหรืออนุปรญิญาจากสภามหาวิทยาลัยโดย ใหถือวา

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเปนวันพนสภาพนักศึกษา เวนแตกรณีที่เปน
นกัศกึษาในหลกัสตูรเพือ่ขออนมุตัสิองปรญิญาใหถอืวนัพนสภาพนกัศกึษาในวนัทีอ่นมุตัปิรญิญาทีส่อง

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในแตละภาคการศึกษา โดยมิได
ลาพักการศึกษาตามระเบียบ

๓๘.๘ ไมชำระคาธรรมเนียมเพ่ือขึน้หรอืตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในแตละภาคการศึกษา
ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัยท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

๓๘.๙ ศกึษาในมหาวทิยาลยัเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษาทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร ทัง้นี ้ใหนับ
รวมระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาดวย

๓๘.๑๐ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอื่น เพื่อใชเปนหลักฐานเท็จตอมหาวิทยาลัย
ตามขอ ๑๐.๓ แหงระเบียบนี้

๓๘.๑๑ตองโทษโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจำคกุเวนแตความผดิลหโุทษ หรอืความผดิท่ีไดกระทำ โดยประมาท
๓๘.๑๒โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
๓๘.๑๓อื่นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด

ขอ ๓๙ การคืนสภาพนักศึกษา
๓๙.๑ นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ
๓๙.๑.๒ พนสภาพเนือ่งจากไดรับการประเมนิใหไดอกัษร I และถกูประเมนิใหตกออกโดย ยงัไมไดแก

ผลการประเมินอักษร I
๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
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ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทำผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไวในขอ ๔๑ แหงระเบียบนี้
และตองถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามท่ีระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา
อีกโสดหนึ่งดวย

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ ม ี๔ สถาน ดงันี้
๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาทีเ่ปนกรณีสาเหตุของการกระทำผดิหรือการฝาฝนระเบียบนี ้ เชน ทจุรติในการสอบ

และกรณีที่เปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔
๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสำหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับยอนหลังตาม

ลำดับรายวิชาที่สอบ
๔๑.๓ ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีเขาสอบแลวสำหรับภาคการศึกษาน้ัน
๔๑.๔ ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสำหรับภาคการศึกษานั้น

ขอ ๔๒ การดำเนินการเม่ือมีการกระทำผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้
๔๒.๑ ใหผทูีต่รวจพบวานักศึกษากระทำผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี รวบรวมหลักฐานขอเทจ็จรงิตางๆ  รายงาน

เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาและเสนอโทษ
๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง โดยให

โอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสุดทายของการสง
ผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๔๒.๓ ใหสำนกับรหิารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัตกิารลงโทษ และแจงใหคณะท่ีนกัศึกษาผนูัน้สังกัดและ
ผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร

ขอ ๔๓ นกัศึกษาท่ีถกูส่ังลงโทษตามระเบียบน้ี หรือไมไดรบัอนุมตัปิรญิญาหรืออนปุรญิญาตามขอ ๓๐ อาจอทุธรณไดตาม
หลักเกณฑดังนี้
๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธ์ิอุทธรณตออธิการบดีภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบคำสั่งลงโทษ
๔๓.๒ การอุทธรณคำสั่งลงโทษใหทำเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ
๔๓.๓ การอุทธรณคำสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสำหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือมอบหมายให

คนอ่ืนอุทธรณแทนไมได
๔๓.๔ การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย มีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดย
ความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี

กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็น
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย

คำวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองใหถือเปนที่สุด แลว
แจงคำวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน
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หมวด ๑๓
การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเนื่องจากมี
การเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกำหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอ่ืนๆ ดังนี้
ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกำหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบแกตัว

การข้ึนชั้นเรียน การเรียนซ้ำชั้น การตกออก และการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๗ สำหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรทีีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน กอนปการศกึษา ๒๕๕๖ ใหใชระเบยีบ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศหรอืแนวปฏบิตั ิทีเ่ปนไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวา จะสำเร็จการศกึษา

ขอ ๔๘ ระเบยีบ หรอืประกาศใดทีใ่ชขอความ "ภาคการศกึษาฤดรูอน" ใหถอืเปน "ภาคการศกึษาพเิศษ" ตามระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

                                              พลตำรวจเอก
(เภา สารสนิ)

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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⌫⌦
คาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากนักศกึษา ประกอบ

ดวยคาบำรุงมหาวิทยาลัย คาหนวยกิตรวมเปนเหมาจาย

ก. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition Fee)
1. คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ

อัตราคาธรรมเนียม
การศกึษา (บาท)

คณะวิชา

1. คณะแพทยศาสตร 18,000
2. คณะทันตแพทยศาสตร 18,000
3. คณะพยาบาลศาสตร 18,000
4. คณะเภสชัศาสตร 18,000
5. คณะเทคนิคการแพทย 18,000
6. คณะสัตวแพทยศาสตร 18,000
7. คณะสาธารณสุขศาสตร 18,000
8. สถาปตยกรรมศาสตร 18,000
9. คณะวศิวกรรมศาสตร 15,000
10.คณะวิทยาการจัดการ 15,000
11.คณะเกษตรศาสตร 12,000
12.คณะวทิยาศาสตร 12,000
13.คณะเทคโนโลยี 12,000
14.คณะวทิยาเขตหนองคาย (สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย)ี 12,000
15.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10,000
16.คณะศลิปกรรมศาสตร 10,000
17.คณะศกึษาศาสตร 10,000
18.คณะวทิยาเขตหนองคาย (สาขาวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร) 10,000

คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน ใหชำระคร่ึงหนึ่งของ
คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาภาคปกติ
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท
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หมวด ๑๓
การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเน่ืองจากมี
การเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกำหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอ่ืนๆ ดังนี้
ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกำหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบแกตัว

การข้ึนชั้นเรียน การเรียนซ้ำชั้น การตกออก และการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๗ สำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน กอนปการศกึษา ๒๕๕๖ ใหใชระเบียบ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศหรอืแนวปฏบิตั ิทีเ่ปนไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวา จะสำเร็จการศกึษา

ขอ ๔๘ ระเบยีบ หรอืประกาศใดทีใ่ชขอความ "ภาคการศกึษาฤดรูอน" ใหถอืเปน "ภาคการศกึษาพิเศษ" ตามระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

                                              พลตำรวจเอก
(เภา สารสนิ)

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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⌫⌦
คาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษา ประกอบ

ดวยคาบำรุงมหาวิทยาลัย คาหนวยกิตรวมเปนเหมาจาย

ก. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition Fee)
1. คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ

อัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา (บาท)

คณะวิชา

1. คณะแพทยศาสตร 18,000
2. คณะทันตแพทยศาสตร 18,000
3. คณะพยาบาลศาสตร 18,000
4. คณะเภสัชศาสตร 18,000
5. คณะเทคนิคการแพทย 18,000
6. คณะสตัวแพทยศาสตร 18,000
7. คณะสาธารณสุขศาสตร 18,000
8. สถาปตยกรรมศาสตร 18,000
9. คณะวศิวกรรมศาสตร 15,000
10.คณะวิทยาการจดัการ 15,000
11.คณะเกษตรศาสตร 12,000
12.คณะวิทยาศาสตร 12,000
13.คณะเทคโนโลยี 12,000
14.คณะวทิยาเขตหนองคาย (สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย)ี 12,000
15.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10,000
16.คณะศลิปกรรมศาสตร 10,000
17.คณะศกึษาศาสตร 10,000
18.คณะวทิยาเขตหนองคาย (สาขาวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร) 10,000

คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน ใหชำระคร่ึงหน่ึงของ
คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาภาคปกติ
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท
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2.  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบันกัศกึษาขัน้ปรญิญาตรี
     หลกัสตูรโครงการพิเศษ

    คาธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการ
พิเศษ นักศึกษาจะตองชำระเปนรายภาคการศึกษา ตามประกาศฯคาธรรมเนียม
การศึกษาที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ดังนี้

                      คาธรรมเนียม
                             (บาท)

  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  ระดบัปรญิญาตรี

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร 30,000
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและ วิทยาศาสตร 30,000

การสื่อสาร
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร วิทยาศาสตร 30,000
4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร 30,000
5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร 30,000
6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร 30,000
7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร 30,000
8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร 30,000
9 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร 30,000

10 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี 40,000
11 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร 30,000
12 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตยกรรมศาสตร 30,000

  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
  ระดบัปรญิญาตรี

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย (เจาหนาที่) เทคนิคการแพทย 25,000
2 เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร 35,000
3 เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร (นานาชาติ) เภสัชศาสตร 50,000
4 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร 40,000

      ชือ่หลักสตูร     ชือ่สาขาวชิา      คณะ

31

1. คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัภาคการศึกษาฤดูรอน ใหจดัเก็บในอัตราคร่ึงหน่ึงของ
คาธรรมเนียมสำหรับภาคการศึกษาปกติ

2. คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับปริญญาตรี

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษใหผูมี ศึกษาศาสตร 34,500
พื้นฐานภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาอังกฤษ (TESOL)

2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะ ศึกษาศาสตร 30,000
ภาษาตางประเทศ

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรฯ 30,000
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรฯ 28,000
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธรุกจิ มนุษยศาสตรฯ 30,000
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร มนุษยศาสตรฯ 28,000
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยในฐานะภาษา มนุษยศาสตรฯ 28,000

ตางประเทศ
8 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร นิติศาสตร 18,000

      ชือ่หลักสตูร     ชือ่สาขาวิชา      คณะ คาธรรมเนียม
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2.  คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันกัศกึษาขัน้ปรญิญาตรี
     หลกัสตูรโครงการพิเศษ

    คาธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการ
พิเศษ นักศึกษาจะตองชำระเปนรายภาคการศึกษา ตามประกาศฯคาธรรมเนียม
การศึกษาที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ดังนี้

                      คาธรรมเนียม
                             (บาท)

  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  ระดบัปรญิญาตรี

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร 30,000
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและ วิทยาศาสตร 30,000

การสื่อสาร
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร วิทยาศาสตร 30,000
4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร 30,000
5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร 30,000
6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร 30,000
7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร 30,000
8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร 30,000
9 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร 30,000

10 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี 40,000
11 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร 30,000
12 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตยกรรมศาสตร 30,000

  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
  ระดบัปรญิญาตรี

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย (เจาหนาที่) เทคนิคการแพทย 25,000
2 เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร 35,000
3 เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร (นานาชาติ) เภสัชศาสตร 50,000
4 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร 40,000

      ชือ่หลักสตูร     ชือ่สาขาวชิา      คณะ

31

1. คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัภาคการศึกษาฤดูรอน ใหจดัเก็บในอัตราคร่ึงหน่ึงของ
คาธรรมเนียมสำหรับภาคการศึกษาปกติ

2. คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ภาคการศกึษาละ 1,500 บาท

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับปริญญาตรี

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษใหผูมี ศึกษาศาสตร 34,500
พื้นฐานภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาอังกฤษ (TESOL)

2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะ ศึกษาศาสตร 30,000
ภาษาตางประเทศ

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตรฯ 30,000
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตรฯ 28,000
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธรุกจิ มนุษยศาสตรฯ 30,000
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร มนุษยศาสตรฯ 28,000
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยในฐานะภาษา มนุษยศาสตรฯ 28,000

ตางประเทศ
8 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร นิติศาสตร 18,000

      ชือ่หลักสตูร     ชือ่สาขาวชิา      คณะ คาธรรมเนียม
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ข. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ทีเ่รยีกเก็บตามรายการ เชน คาบตัรประจำตัวนกัศึกษา คาหนังสอื
รับรองตางๆ ฯลฯ ใหเปนไปตามประกาศท่ีเก่ียวของ

                                            รายการ จำนวนเงนิ
 (บาท)

1. คาปรบัลงทะเบียนวชิาเรยีนชากวากำหนด วนัละ ........ บาท
แตไมเกนิ  3,000 บาท

2. คายืน่ใบสมคัรขอโอนยายมาเปนนกัศกึษา
3. คาบัตรประจำตวันักศึกษาบัตรละ
4. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
5. คาหนังสอืรบัรองฉบับจรงิหรือฉบบัสำเรจ็การศึกษาฉบับละ
6. คาหนงัสือรบัรองการเปนนักศึกษาฉบบัละ
7. คาหนงัสอืรบัรองอืน่ ๆ  ฉบบัละ
8. คาใบแปลปริญญาบัตรฉบบัละ
9. คาข้ึนทะเบยีนบณัฑติ
10. คาข้ึนทะเบยีนอนุปรญิญา
11. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ
12. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณียครัง้ละ
13. คาธรรมเนยีมสงหลกัฐานการศกึษาตางประเทศทางไปรษณยีครัง้ละ
14. คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงแกไขรายการลงทะเบียนวชิาเรยีนรายการละ
15. คาขอคืนสถานภาพนักศึกษา คร้ังละ
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ถามปีญหาเกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัใินคมูอืเลมนี ้   โปรดตดิตอสำนักทะเบยีนและประมวลผล
(สำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ) โทร. 0-4320-3200
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ข. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ทีเ่รยีกเก็บตามรายการ เชน คาบตัรประจำตัวนกัศึกษา คาหนังสอื
รับรองตางๆ ฯลฯ ใหเปนไปตามประกาศท่ีเก่ียวของ

                                            รายการ จำนวนเงนิ
 (บาท)

1. คาปรบัลงทะเบียนวชิาเรยีนชากวากำหนด วนัละ ........ บาท
แตไมเกนิ  3,000 บาท

2. คายืน่ใบสมคัรขอโอนยายมาเปนนกัศกึษา
3. คาบัตรประจำตวันักศึกษาบัตรละ
4. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
5. คาหนังสอืรบัรองฉบับจรงิหรือฉบบัสำเรจ็การศึกษาฉบับละ
6. คาหนงัสือรบัรองการเปนนักศึกษาฉบบัละ
7. คาหนงัสอืรบัรองอืน่ ๆ  ฉบบัละ
8. คาใบแปลปรญิญาบัตรฉบบัละ
9. คาข้ึนทะเบยีนบณัฑติ
10. คาข้ึนทะเบยีนอนุปรญิญา
11. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ
12. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณียครัง้ละ
13. คาธรรมเนยีมสงหลกัฐานการศกึษาตางประเทศทางไปรษณยีครัง้ละ
14. คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงแกไขรายการลงทะเบียนวชิาเรยีนรายการละ
15. คาขอคืนสถานภาพนักศึกษา คร้ังละ
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ถามปีญหาเกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัใินคมูอืเลมนี ้   โปรดตดิตอสำนักทะเบยีนและประมวลผล
(สำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ) โทร. 0-4320-3200
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⌦

  ⌦
⌦⌫⌦

1. ขึน้ทะเบียนเปนนกัศกึษาผาน Web ที ่ http://reg.kku.ac.th
2. สงหลักฐานและเอกสารการขึ้นทะเบียนท่ีกลุมภารกิจรับเขาศึกษา
    สำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ ชัน้ 1 ระหวางวันที ่8 - 9 สงิหาคม  2558, 15 สงิหาคม 2558

⌫⌫
ในการลงทะเบียนวิชาเรียน  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผาน  Website (http://

reg.kku.ac.th)  ไดทั่วประเทศ  โดยนักศึกษาจะตองปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวาจะลง
ทะเบยีนวชิาเรยีนอะไรบาง หลงัจากนัน้จะตองดำเนินการลงทะเบยีน ตามขัน้ตอนดงัตอไปนี้

⌫⌫
⌦

บนัทึกขอมูล  แกไข  เปลีย่นแปลง
ยนืยนัผลการลงทะเบียน

ทาง Website (http://reg.kku.ac.th)
ทัว่ประเทศ

พมิพใบแจงยอดการชำระเงนิ

ชำระเงินท่ีธนาคาร
ทีท่ำการไปรษณยี และ
เคานเตอรเซอรวสิ

6  ธนาคารทุกสาขา ทีท่ำการไปรษณีย
ทัว่ประเทศ  และเคานเตอรเซอรวสิ
(ธนาคารกรุงไทย,กรงุเทพ,
ไทยพาณิชย,กสกิรไทย,ทหารไทย
และกรุงศรีอยธุยา)

ทาง Website (http://reg.kku.ac.th)
ทัว่ประเทศถ้�มีปัญห�เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในคู่มือเล่มนี้ โปรดติดต่อสำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร

โทร. 0-320-3200
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ข. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ทีเ่รยีกเก็บตามรายการ เชน คาบตัรประจำตวันกัศกึษา คาหนังสอื
รับรองตางๆ ฯลฯ ใหเปนไปตามประกาศที่เก่ียวของ

                                            รายการ จำนวนเงนิ
 (บาท)

1. คาปรบัลงทะเบียนวชิาเรยีนชากวากำหนด วนัละ ........ บาท
แตไมเกิน  3,000 บาท

2. คาย่ืนใบสมคัรขอโอนยายมาเปนนกัศกึษา
3. คาบัตรประจำตวันักศึกษาบัตรละ
4. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
5. คาหนังสอืรบัรองฉบับจรงิหรือฉบบัสำเรจ็การศึกษาฉบับละ
6. คาหนงัสือรบัรองการเปนนักศึกษาฉบบัละ
7. คาหนงัสอืรบัรองอืน่ ๆ  ฉบับละ
8. คาใบแปลปรญิญาบตัรฉบบัละ
9. คาขึน้ทะเบยีนบณัฑติ
10. คาข้ึนทะเบยีนอนุปรญิญา
11. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ
12. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณียครัง้ละ
13. คาธรรมเนยีมสงหลกัฐานการศกึษาตางประเทศทางไปรษณยีครัง้ละ
14. คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงแกไขรายการลงทะเบียนวิชาเรยีนรายการละ
15. คาขอคืนสถานภาพนักศึกษา คร้ังละ
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ถามปีญหาเกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัใินคมูอืเลมนี ้   โปรดตดิตอสำนักทะเบยีนและประมวลผล
(สำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ) โทร. 0-4320-3200

33

⌦

  ⌦
⌦⌫⌦

1. ขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษาผาน Web ที ่ http://reg.kku.ac.th
2. สงหลักฐานและเอกสารการขึ้นทะเบียนที่กลุมภารกิจรับเขาศึกษา
    สำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ ชัน้ 1 ระหวางวันที ่8 - 9 สงิหาคม  2558, 15 สงิหาคม 2558

⌫⌫
ในการลงทะเบียนวิชาเรียน  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผาน  Website (http://

reg.kku.ac.th)  ไดทั่วประเทศ  โดยนักศึกษาจะตองปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวาจะลง
ทะเบยีนวชิาเรยีนอะไรบาง หลงัจากนัน้จะตองดำเนินการลงทะเบยีน ตามขัน้ตอนดงัตอไปนี้

⌫⌫
⌦

บนัทึกขอมูล  แกไข  เปลีย่นแปลง
ยนืยนัผลการลงทะเบียน

ทาง Website (http://reg.kku.ac.th)
ทัว่ประเทศ

พมิพใบแจงยอดการชำระเงนิ

ชำระเงินท่ีธนาคาร
ทีท่ำการไปรษณยี และ
เคานเตอรเซอรวสิ

6  ธนาคารทุกสาขา ทีท่ำการไปรษณีย
ทัว่ประเทศ  และเคานเตอรเซอรวสิ
(ธนาคารกรุงไทย,กรงุเทพ,
ไทยพาณิชย,กสิกรไทย,ทหารไทย
และกรุงศรอียุธยา)

ทาง Website (http://reg.kku.ac.th)
ทัว่ประเทศ
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⌫⌫
⌦⌦

 บนัทึกขอมูล แจงความประสงค
การลงทะเบยีน

ทาง Website
(http://reg.kku.ac.th)

ดผูลการแจงความประสงค ทาง Website
(http://reg.kku.ac.th)

พมิพใบแจงยอดการชำระเงนิ

ชำระเงินท่ีธนาคาร
ทีท่ำการไปรษณยี และ
เคานเตอรเซอรวสิ

6  ธนาคารทุกสาขา ทีท่ำการไปรษณีย
ทัว่ประเทศ  และเคานเตอรเซอรวสิ
(ธนาคารกรุงไทย,กรงุเทพ,
ไทยพาณิชย,กสิกรไทย,ทหารไทย
และกรุงศรอียุธยา)

ทาง Website
(http://reg.kku.ac.th)

บนัทกึขอมลู แกไข เปลีย่นแปลง
ยนืยนัผลการลงทะเบียน

ทาง Website
(http://reg.kku.ac.th)

35

⌫

บนัทึกขอมูลการเพิม่หรอืถอน

ยนืยนัการเพิม่หรอืถอน

หมายเหตุ
1. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวามหาวิทยาลัยกำหนดใน

ภาคการศึกษาปกติ   (ตน,ปลาย)    คอื  ต่ำกวา  9  หนวยกิต  หรอืมากกวา  22  หนวยกิต   และ
ในภาคการศกึษาพิเศษ มากกวา  9  หนวยกิต  จะตองไดรบัการอนมุตัจิากคณบดขีองคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด  จึงมาดำเนินการตอที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได

2. นักศึกษาที่ถอนวิชาเรียน  โดยไดสัญลักษณ  W  ตองไดรับอนุมัติจากอาจารย
ที่ปรึกษา และมาดำเนินการถอนท่ีสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

3. กำหนดการลงทะเบยีนวชิาเรียน เพ่ิมถอนวชิาเรียน  และการชำระเงนิใหเปนไปตาม
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. นักศึกษาที่ไมชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามมหาวิทยาลัยกำหนดจะถูก
ยกเลิกผลการลงทะเบียน

5. โปรดติดตามขาว/ประกาศเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ http://reg.kku.ac.th
6. นกัศึกษาตองกดยืนยันการลงทะเบียน การเพ่ิมหรือถอนรายวิชา 2 ครัง้ เม่ือดำเนินการ

เสร็จแลวตองเขาไปตรวจสอบ จึงถือวาเปนการดำเนินการท่ีสมบูรณ
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⌫⌫
⌦⌦

 บนัทึกขอมูล แจงความประสงค
การลงทะเบยีน

ทาง Website
(http://reg.kku.ac.th)

ดผูลการแจงความประสงค ทาง Website
(http://reg.kku.ac.th)

พมิพใบแจงยอดการชำระเงนิ

ชำระเงินท่ีธนาคาร
ทีท่ำการไปรษณยี และ
เคานเตอรเซอรวสิ

6  ธนาคารทุกสาขา ทีท่ำการไปรษณีย
ทัว่ประเทศ  และเคานเตอรเซอรวิส
(ธนาคารกรุงไทย,กรงุเทพ,
ไทยพาณิชย,กสิกรไทย,ทหารไทย
และกรุงศรอียธุยา)

ทาง Website
(http://reg.kku.ac.th)

บนัทกึขอมลู แกไข เปลีย่นแปลง
ยนืยนัผลการลงทะเบียน

ทาง Website
(http://reg.kku.ac.th)

35

⌫

บนัทึกขอมูลการเพิม่หรอืถอน

ยนืยนัการเพิม่หรอืถอน

หมายเหตุ
1. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนนอยกวาหรือมากกวามหาวิทยาลัยกำหนดใน

ภาคการศึกษาปกติ   (ตน,ปลาย)    คอื  ต่ำกวา  9  หนวยกิต  หรอืมากกวา  22  หนวยกิต   และ
ในภาคการศกึษาพิเศษ มากกวา  9  หนวยกติ  จะตองไดรบัการอนมุตัจิากคณบดขีองคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด  จึงมาดำเนินการตอที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได

2. นักศึกษาที่ถอนวิชาเรียน  โดยไดสัญลักษณ  W  ตองไดรับอนุมัติจากอาจารย
ที่ปรึกษา และมาดำเนินการถอนท่ีสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

3. กำหนดการลงทะเบยีนวชิาเรียน เพ่ิมถอนวชิาเรียน  และการชำระเงนิใหเปนไปตาม
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. นักศึกษาที่ไมชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามมหาวิทยาลัยกำหนดจะถูก
ยกเลิกผลการลงทะเบียน

5. โปรดติดตามขาว/ประกาศเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ http://reg.kku.ac.th
6. นกัศึกษาตองกดยืนยันการลงทะเบียน การเพ่ิมหรือถอนรายวิชา 2 ครัง้ เม่ือดำเนินการ

เสร็จแลวตองเขาไปตรวจสอบ จึงถือวาเปนการดำเนินการท่ีสมบูรณ
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การขอเอกสารส�าคัญทางการศึกษา

ขั้นตอนการท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา
ใช้เวลาด�าเนินการ 5 นาที

นักศึกษ�กรอกคำ�ร้องผ่�นคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตโดยกรอกรหัสนักศึกษ�

กรณีบัตรห�ย แนบใบแจ้งคว�ม

กรณีบัตรชำ�รุด/แก้ไขชื่อ-น�มสกุล/โอนย้�ยคณะ/ส�ข� แนบบัตรเดิม

36

⌦

กรอกคำรองจากตคูำรองหรอื Download แบบฟอรมขอเอกสารสำคญัทางการศกึษา
จาก Website : http://reg.kku.ac.th สำนกัทะเบียนและประมวลผล (สำนกับรหิารฯ)

กรณบีตัรหาย  แนบใบแจงความ
กรณีบัตรชำรุด/หมดอายุ/แกไขชื่อ-นามสกุล/โอนยายคณะ/สาขา  แนบบัตรเดิม

ยืน่คำขอทำบัตรประจำตัวนกัศกึษา
(ชองการเงนิ)

ชำระคาธรรมเนียมการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

กลุมภารกิจบริการ
  ดำเนนิการตรวจสอบ ความถูกตองของขอมลู

และจัดพิมพบัตรประจำตัวนักศึกษา

นกัศกึษารับบตัรประจำตวันกัศึกษา
ณ  เคานเตอร  กลมุภารกิจบริการ

⌦
  ⌫
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การขอรหัสผ่านเข้าระบบลงทะเบียนเรียน
ใช้เวลาด�าเนินการ 10 นาที

นักศึกษ�กรอกคำ�ร้องผ่�นคอมพิวเตอร์

หรือแท็บเล็ตโดยกรอกรหัสนักศึกษ�
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กรอกคำรองจากตคูำรองหรอื Download แบบฟอรมขอเอกสารสำคญัทางการศกึษา
จาก Website : http://reg.kku.ac.th  สำนกัทะเบยีนและประมวลผล (สำนกับรหิารฯ)

ยืน่คำรองขอรหัสผาน
(ชองการเงนิ)

ชำระคาธรรมเนียมการขอรหัสผาน (Password)

   กลุมภารกิจบริการ
reset password

นกัศึกษารับรหสัผาน
ณ  เคานเตอร  กลมุภารกิจบริการ

⌫⌫
  ⌫



38
38

นักศึกษาที่จะจบการศึกษา
ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระบบกิจกรรมนักศึกษา

เขารวมกจิกรรมครบตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด

⌫⌦
⌦⌫⌦ ⌦  

เขารวมกิจกรรมไมครบตามท่ี
มหาวทิยาลัยกำหนด

นกัศึกษาเขียนแบบฟอรมและจายคาธรรมเนียม
ขอใบระเบยีนกจิกรรมนกัศึกษา
    ยืน่ทีง่านกจิกรรมนกัศึกษา

กองกจิการนกัศึกษา

      งานกิจกรรมนักศึกษา ตรวจสอบการเขา
รวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

      งานกิจกรรมนักศึกษาจัดพิมพใบระเบียน
กิจกรรมนักศึกษาเสนอนายทะเบียนหรือผูชวยนาย
ทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบเร่ือง
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผลูงนาม ภายในไมเกนิ

 3 วัน นบัจากวันท่ีไดรบัคำรอง

นกัศึกษาเขียนแบบฟอรมและจายคาธรรมเนียม
ขอใบระเบยีนกจิกรรมนกัศึกษา

     ยืน่ทีง่านกิจกรรมนักศกึษา
กองกิจการนกัศึกษา

     งานกจิกรรมนักศึกษา ตรวจสอบการเขา
รวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ไดรบัใบระเบียนกิจกรรมแตขึน้
(ไมผานเกณฑการเขารวมกิจกรรม การเรยีนรู

แบบบรูณาการตามเง่ือนไขมหาวิทยาลัยกำหนด)
หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา กอนปการศึกษา 2552 และประสงคจะขอใบระเบียนกิจกรรม
นักศึกษา (Activity Transcript) ใหยื่นแบบฟอรมที่งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
เพ่ือเสนอผบูรหิารเพื่อลงนามตามขัน้ตอน

    งานกิจกรรมนักศึกษาจัดพิมพใบระเบียน
กิจกรรมนักศึกษาเสนอนายทะเบียนหรือผูชวยนาย
ทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบเร่ือง
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผลูงนาม ภายในไมเกนิ

 3 วนั นบัจากวันทีไ่ดรบัคำรอง

ขั้นตอนการขอใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา



39
38

นักศึกษาที่จะจบการศึกษา
ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระบบกิจกรรมนักศึกษา

เขารวมกิจกรรมครบตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด

⌫⌦
⌦⌫⌦ ⌦  

เขารวมกิจกรรมไมครบตามท่ี
มหาวทิยาลัยกำหนด

นกัศึกษาเขียนแบบฟอรมและจายคาธรรมเนียม
ขอใบระเบยีนกจิกรรมนกัศึกษา
    ยืน่ทีง่านกิจกรรมนกัศกึษา

กองกจิการนกัศึกษา

      งานกิจกรรมนักศึกษา ตรวจสอบการเขา
รวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

      งานกิจกรรมนักศึกษาจัดพิมพใบระเบียน
กิจกรรมนักศึกษาเสนอนายทะเบียนหรือผูชวยนาย
ทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบเร่ือง
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวทิยาลัยขอนแกนเปนผลูงนาม ภายในไมเกนิ

 3 วนั นบัจากวันทีไ่ดรบัคำรอง

นกัศึกษาเขียนแบบฟอรมและจายคาธรรมเนียม
ขอใบระเบยีนกจิกรรมนกัศึกษา

     ยืน่ทีง่านกิจกรรมนักศกึษา
กองกิจการนกัศึกษา

     งานกจิกรรมนักศึกษา ตรวจสอบการเขา
รวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ไดรบัใบระเบียนกิจกรรมแตขึน้
(ไมผานเกณฑการเขารวมกจิกรรม การเรยีนรู

แบบบรูณาการตามเง่ือนไขมหาวิทยาลัยกำหนด)
หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา กอนปการศึกษา 2552 และประสงคจะขอใบระเบียนกิจกรรม
นักศึกษา (Activity Transcript) ใหยื่นแบบฟอรมที่งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
เพ่ือเสนอผบูรหิารเพื่อลงนามตามขัน้ตอน

    งานกิจกรรมนักศึกษาจัดพิมพใบระเบียน
กิจกรรมนักศึกษาเสนอนายทะเบียนหรือผูชวยนาย
ทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบเร่ือง
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผลูงนาม ภายในไมเกนิ

 3 วนั นบัจากวันทีไ่ดรบัคำรอง

การขอเอกสารส�าคัญทางการศึกษา

การขอเอกสารสำาคัญทางการศึกษา  (สำาหรับนักศึกษาปจจุบัน)  ดังนี้

 - หนังสือรับรองก�รเป็นนักศึกษ�

 - หนังสือรับรองค�ดว่�จะสำ�เร็จก�รศึกษ�

 - ใบแสดงผลก�รเรียน  (G.P.A.)

 - หนังสือรับรองอื่นๆ

ขัน้ตอนการเอกสารส�าคญัทางการศกึษาส�าหรบันกัศกึษา/ผูม้าใช้บรกิาร
ณ เคาน์เตอร์บรกิารระบบบตัรคิวแบบไร้กระดาษ (ค�าร้อง)
ส�านกับรหิารและพฒันาวิชาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

39

นักศึกษา/ผูมาใชบริการ
กรอกคำรองผานคอมพิวเตอรหรือ

แทบ็เล็ต โดยกรอก
รหัสนักศึกษา

(ยื่นใบเสร็จ) รับเอกสารสำคัญทางการศึกษา

การขอเอกสารสำคญัทางการศกึษา  (สำหรบันกัศกึษาปจจบุนั)  ดงันี้
- หนงัสอืรบัรองการเปนนกัศกึษา
- หนงัสอืรบัรองคาดวาจะสำเรจ็การศกึษา
- ใบแสดงผลการเรยีน  (G.P.A.)
- หนงัสอืรบัรองอืน่ๆ

⌦  
⌫  

⌦⌦
  
 

เรียกคิว
ชำระคาธรรมเนียมที่การเงิน

(รบัใบเสร็จ)
นัดเวลารับเอกสาร
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ตรวจสอบรายชือ่การสำเร็จการศกึษาจาก Website : http://reg.kku.ac.th
เมนู ผสูำเร็จการศึกษา

ดำเนนิการตามคำรอง
- การเงนิ
- กลมุภารกจิบริการ

สงเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย หรือผูขอเอกสารติดตอ
รบัไดดวยตนเอง ณ กลมุภารกิจบรกิาร  สำนกับริหาร

กลมุภารกจิบรกิาร
ดำเนนิการออกเอกสาร

- ตรวจสอบรายชื่อผูสำเร็จ
การศึกษา และดำเนินการ
ออกเอกสารสำคัญทางการ
ศกึษา สงนายทะเบียน, ผชูวย
นายทะเบยีน ลงนามในเอกสาร

       

การเงิน
(รบัชำระคาธรรมเนยีม)
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  และวิทยาเขตหนองคาย
เจาหนาที่ของหนวยงานรวบรวมคำรอง  และคาธรรมเนียม
สงสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารฯ)

⌦

- ผ่�นธน�ค�ร หรือส่ง Pay in

(ต้นฉบับ) ส่งสำ�นักบริห�รและ

พัฒน�วิช�ก�ร พร้อมร�ยละเอียด

โทร. (043-347486)

- ชำ�ระหน้�เค�นเ์ตอรก์�รเงนิ ณ

สำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร

ส่งเอกสารสำาคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ หรือผู้ขอเอกสารติดต่อ

รับได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มภารกิจบริการ สำานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

นักศึกษา กรอกคำาร้องขอเอกสารในระบบออนไลน์

และฉบับส�าเร็จการศึกษาทางระบบออนไลน์

หม�ยเหตุ  วิทย�ลัยบัณฑิตศึกษ�ก�รจัดก�ร และวิทย�เขตหนองค�ย

  เจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นรวบรวมคำ�ร้อง และค่�ธรรมเนียม

  ส่งสำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร
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ตรวจสอบรายชือ่การสำเร็จการศกึษาจาก Website : http://reg.kku.ac.th
เมนู ผสูำเร็จการศึกษา

ดำเนนิการตามคำรอง
- การเงนิ
- กลมุภารกจิบริการ

สงเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย หรือผูขอเอกสารติดตอ
รบัไดดวยตนเอง ณ กลมุภารกิจบรกิาร  สำนกับริหาร

กลมุภารกจิบรกิาร
ดำเนนิการออกเอกสาร

- ตรวจสอบรายช่ือผูสำเร็จ
การศึกษา และดำเนินการ
ออกเอกสารสำคัญทางการ
ศกึษา สงนายทะเบียน, ผชูวย
นายทะเบียน ลงนามในเอกสาร

       

การเงิน
(รบัชำระคาธรรมเนยีม)
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  และวิทยาเขตหนองคาย
เจาหนาท่ีของหนวยงานรวบรวมคำรอง  และคาธรรมเนียม
สงสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารฯ)

⌦
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ตรวจสอบรายชือ่การสำเรจ็การศกึษาจาก Website : http://reg.kku.ac.th
หรือจากกลุมภารกิจบริการ

ใหยื่นคำรองขอข้ึนทะเบียนบัณฑิตเม่ือมีรายช่ือสำเร็จการศึกษา
ใชเวลาประมาณ  5  นาที

ชำระคาขึน้ทะเบยีนบณัฑติ ณ การเงนิ
 ใชเวลา ประมาณ 5 นาที

หมายเหตุ ผทูีต่องการใบปรญิญาบตัรเปนภาษาองักฤษ  ใหยื่นคำรอง
แจงความจำนงขอใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
แนบพรอมกับใบแจงความจำนงขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

⌦⌫⌦ 
⌫    

ขั้นตอนการแจ้งส�าเร็จการศึกษา

สำ�หรับนักศึกษ�ที่ค�ดว่�จะสำ�เร็จก�รศึกษ�ในภ�คก�รศึกษ�นั้นๆ

 1. นักศึกษ�ติดต่อคณะที่นักศึกษ�สังกัด

 2 แจ้งคว�มประสงค์ที่คณะ/แจ้งสำ�เร็จก�รศึกษ�แบบออนไลน์ผ่�นเว็บ 

  reg.kku.ac.th

 3. คณะดำ�เนินก�รตรวจสอบสำ�เร็จก�รศึกษ� ต�มที่นักศึกษ�แจ้งคว�ม 

  ประสงค์ขอสำ�เร็จก�รศึกษ�

 4. คณะและสำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�รดำ�เนินก�รร่วมกันตรวจสอบ 

  สำ�เร็จก�รศึกษ�

 5. คณะเสนอขออนุมัติปริญญ�ต่อสภ�มห�วิทย�ลัย
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ตรวจสอบรายชือ่การสำเรจ็การศกึษาจาก Website : http://reg.kku.ac.th
เมือ่มีรายชือ่สำเรจ็การศกึษา ให Download แบบฟอรมใบแจงความจำนง

ขอขึน้ทะเบยีนบณัฑติ (ใชเวลาประมาณ  3  นาท)ี

สงชำระคาขึน้ทะเบียนบัณฑติ (เปนธนาณัต)ิ
ใชเวลาประมาณ 3 วนั

หมายเหตุ ผทูีต่องการใบปรญิญาบตัรเปนภาษาองักฤษ  ใหยื่นคำรอง
ขอใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษแนบพรอมกับ
ใบแจงความจำนงขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ตรวจสอบการข้ึนทะเบียนบณัฑติ  จาก Website : http://reg.kku.ac.th
จากเมนูผูสำเร็จการศึกษาในตารางขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 (ใชเวลาประมาณ 3 นาท)ี

⌦⌫⌦ ⌫
⌫  

สำานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งประกาศ 

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใช้เวลาประมาณ 3 วัน  

(หลังจากทราบกำาหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
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       นกัศกึษากรอกคำรองขอใบแปลปรญิญาบตัร
- สำเนาใบปรญิญาบตัร
- สำเนา Transcript

ชำระเงินที่ฝายการเงิน
สงเอกสารใหกลมุภารกิจบรกิาร

กลุมภารกิจบริการรับคำรอง
- ตรวจสอบเอกสาร รหสัต่ำกวา 33 สงคณะตรวจสอบ

     รหสั 33  ขึน้ไปกลมุภารกจิฯตรวจสอบกบัระบบขอมลูใหม

จัดพิมพใบแปลปริญญาบัตร
     -  ตรวจสอบ
     -  ออกเลขหนังสอื

นกัศกึษารับเอกสาร ณ เคานเตอร
กลุมภารกิจบริการ

เก็บสำเนาเสนอลงนาม


  ⌫
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ตรวจสอบรายชือ่การสำเร็จการศกึษาจาก Website : http://reg.kku.ac.th
เมือ่มีรายชือ่สำเรจ็การศึกษา ให Download แบบฟอรมใบแจงความจำนง

ขอข้ึนทะเบยีนบณัฑติ (ใชเวลาประมาณ  3  นาท)ี

สงชำระคาขึน้ทะเบียนบัณฑติ (เปนธนาณัต)ิ
ใชเวลาประมาณ 3 วนั

หมายเหตุ ผทูีต่องการใบปรญิญาบตัรเปนภาษาองักฤษ  ใหยื่นคำรอง
ขอใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษแนบพรอมกับ
ใบแจงความจำนงขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ตรวจสอบการข้ึนทะเบียนบัณฑติ  จาก Website : http://reg.kku.ac.th
จากเมนูผูสำเร็จการศึกษาในตารางขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 (ใชเวลาประมาณ 3 นาท)ี

⌦⌫⌦ ⌫
⌫  
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       นกัศกึษากรอกคำรองขอใบแปลปรญิญาบตัร
- สำเนาใบปรญิญาบตัร
- สำเนา Transcript

ชำระเงินที่ฝายการเงิน
สงเอกสารใหกลมุภารกจิบรกิาร

กลุมภารกิจบริการรับคำรอง
- ตรวจสอบเอกสาร รหสัต่ำกวา 33 สงคณะตรวจสอบ

     รหสั 33  ขึน้ไปกลมุภารกจิฯตรวจสอบกบัระบบขอมลูใหม

จัดพิมพใบแปลปริญญาบัตร
     -  ตรวจสอบ
     -  ออกเลขหนังสอื

นกัศกึษารับเอกสาร ณ เคานเตอร
กลุมภารกิจบริการ

เก็บสำเนาเสนอลงนาม


  ⌫
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นักศึกษากรอกคำรองขอใบแทนปริญญาบัตร
แนบเอกสาร  -  ใบแจงความสญูหาย

ชำระเงินที่ฝายการเงิน
สงเอกสารใหกลมุภารกจิบรกิาร

กลุมภารกิจบริการรับคำรอง
- ตรวจสอบเอกสาร  รหสัต่ำกวา 33 สงคณะตรวจสอบ

รหสั 33  ขึน้ไปกลมุภารกจิฯตรวจสอบกบัระบบขอมลูใหม

จัดพิมพใบแทนปริญญาบัตร
-  ตรวจสอบ / ลงรหสั
-  ออกเลขหนงัสอื

นกัศกึษารบัเอกสาร  ณ  เคานเตอร
กลุมภารกิจบริการ

เก็บสำเนาเสนอลงนาม

หวัหนากลมุภารกิจ
ตรวจสอบและรบัรอง


  

45

ตรวจสอบรายชื่อ/การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

จัดพิมพปริญญาบัตรตามรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา  พรอมลงรหัส

เสนอลงนาม
คณบดี/ผูอำนวยการ
อธิการบดี
นายกสภามหาวทิยาลยั

นำใบปริญญาบัตรเขาปกปริญญาบัตร
 พรอมจัดปริญญาบัตรเรียงตามคำกราบบังคมทูล

- ขอภาษาอังกฤษ
- ขอภาษาไทย
*ขอไดเพียง 1 ฉบบั

ตรวจสอบความถูกตอง
ของปริญญาบัตร

จัดเก็บเขาเครื่อง
จัดเก็บเอกสาร

จดัสงใหกบัฝาย
จัดปริญญาบัตร
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นักศึกษากรอกคำรองขอใบแทนปริญญาบัตร
แนบเอกสาร  -  ใบแจงความสญูหาย

ชำระเงินที่ฝายการเงิน
สงเอกสารใหกลมุภารกจิบริการ

กลุมภารกิจบริการรับคำรอง
- ตรวจสอบเอกสาร  รหสัต่ำกวา 33 สงคณะตรวจสอบ

รหสั 33  ขึน้ไปกลมุภารกจิฯตรวจสอบกบัระบบขอมูลใหม

จัดพิมพใบแทนปริญญาบัตร
-  ตรวจสอบ / ลงรหสั
-  ออกเลขหนงัสอื

นกัศึกษารบัเอกสาร  ณ  เคานเตอร
กลุมภารกิจบริการ

เก็บสำเนาเสนอลงนาม

หวัหนากลมุภารกิจ
ตรวจสอบและรบัรอง


  

45

ตรวจสอบรายชื่อ/การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

จัดพิมพปริญญาบัตรตามรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา  พรอมลงรหัส

เสนอลงนาม
คณบดี/ผูอำนวยการ
อธิการบดี
นายกสภามหาวทิยาลยั

นำใบปริญญาบัตรเขาปกปริญญาบัตร
 พรอมจัดปริญญาบัตรเรียงตามคำกราบบังคมทูล

- ขอภาษาอังกฤษ
- ขอภาษาไทย
*ขอไดเพยีง 1 ฉบบั

ตรวจสอบความถูกตอง
ของปริญญาบัตร

จัดเก็บเขาเครื่อง
จัดเก็บเอกสาร

จดัสงใหกบัฝาย
จัดปริญญาบัตร





4646

⌦

ผลการประเมินสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนจะรายงานถึงคณบดีหรือผู
บริหารหนวยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอน เพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียน การสอนของอาจารยในคณะและทำรายงานสรุปผลประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีนการสอนของอาจารยในภาพรวมของมหาวทิยาลยัขอนแกนทุกสิน้ปการศึกษา

นักศึกษามีหนาที่ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน
รายวิชาท่ีลงทะเบียนทุกรายวิชาเพ่ือสะทอนความเปนจริงของการสอนของอาจารยโดย
ปราศจากอคติ การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยจะดำเนิน
การเม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือตามระยะเวลาท่ีทางคณะกำหนดผานระบบประเมินการสอน
ของอาจารยโดยนักศึกษาทางอินเตอรเน็ต (http://reg.kku.ac.th)



47

การใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้ังอยู่ระหว่�งคณะวิศวกรรมศ�สตร์ คณะวิทย�ศ�สตร์และคณะ
วิทย�ก�รจัดก�ร ซึ่งมีบริก�รสำ�หรับนักศึกษ�ดังนี้
1. บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยขอนแก่นทุกคนเป็นสม�ชิกผู้ใช้บริก�รของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มีสิทธิในก�รเข้�ใช้ระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ของมห�วิทย�ลัยขอนแก่น ก�รเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต อีเมล บริก�รบน cloud ของ Google Apps for Education  และ Microsoft 
Office 365
  นักศึกษ�จะได้รับบัญชีผู้ใช้สำ�หรับใช้ง�นเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต เมื่อร�ยง�นตัวเข้�
ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย ส่วนบัญชีผู้ใช้อีเมล นักศึกษ�จะส�ม�รถสมัครใช้ง�นภ�ยใต้โดเมน     
@kkumail.com และส�ม�รถกำ�หนดชื่อผู้ใช้ได้เองภ�ยใต้ข้อกำ�หนดที่ระบบอนุญ�ต โดย
บัญชีอีเมล @kkumail.com จะไม่จำ�กัดพื้นที่ในก�รเก็บข้อมูล และส�ม�รถใช้ง�นบัญชีอีเมล
ได้ตลอดชีวิต
  ห�กมีปัญห�ในก�รเข้�ใช้บริก�รระบบเครือข่�ยฯ ติดต่อหม�ยเลขโทรศัพท์ 043-009700 
หม�ยเลขโทรศัพท์ภ�ยใน มข. 42001 อีเมล nsupport@kku.ac.th หรือ Help Desk ศูนย์
คอมพิวเตอร์
2. ห้องบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
  นักศึกษ�ส�ม�รถติดต่อใช้ห้องบริก�รเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ณ ชั้น 4, 5 อ�ค�รส�รสนเทศ หอพักนักศึกษ�ที่ 2, 26 และหอพักหญิง 
9 หลัง โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย
3. บริการไอทีคลีนิก
  เป็นบริก�รให้คำ�ปรึกษ� ตรวจเช็ค ซ่อมบำ�รุงเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี และแบบ 
Notebook ทีม่ปีญัห�ด�้นฮ�รด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์รวมท้ังปญัห�ก�รเชือ่มตอ่ผ�่นระบบเครอื
ข่�ยคอมพิวเตอร์ โดยติดต่อใช้บริก�รได้ที่ ห้องไอทีคลินิก ชั้น 2  ศูนย์คอมพิวเตอร์ หม�ยเลข
โทรศัพท์ 08-0403-0417
4. บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  นักศึกษ�ส�ม�รถเข้�ถึงซอฟต์แวร์ ระบบส�รสนเทศ และบริก�รด้�นส�รสนเทศอืน่ๆ 
ของมห�วิทย�ลัยได้ผ่�นท�งหน้�เว็บ http://apps.kku.ac.th/
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การใช้บริการห้องสมุด

  มห�วิทย�ลัยมีสำ�นักวิทยบริก�รเป็นแหล่งค้นคว้�ท�งวิช�ก�ร ท้ังส่วนหอสมุดกล�งและ

ห้องสมุดคณะ นักศึกษ�จะได้รับสิทธิก�รเป็นสม�ชิกห้องสมุดโดยทันทีหลังจ�กขึ้นทะเบียน

ก�รเป็นนักศึกษ�และชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ในภ�คแรกที่เข้�ศึกษ�  ซึ่งส�ม�รถใช้

บรกิ�รยืมทรพัย�กรส�รสนเทศไดท้ัง้หอสมดุกล�งและห้องสมดุคณะ โดยแสดงบตัรประจำ�ตวั

นักศึกษ�ของตนเองตลอดระยะเวล�ที่ยังไม่สิ้นสุดสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

ผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดมีสิทธิการยืมดังนี้

 1. ยืมหนังสือและส่ือต่�ง  ๆท้ังหอสมุดกล�งและห้องสมุดคณะรวมกันแล้วไม่เกิน 19 ร�ยก�ร

 2. หนังสือทั่วไปของหอสมุดกล�ง ยืมได้น�น 15 วัน

 3. วิทย�นิพนธ์ ร�ยง�นก�รวิจัย และเอกส�ร (Document) นวนิย�ย ยืมได้น�น 7 วัน

 4. ว�รส�รฉบับเก่�เล่มปลีก ยืมได้ไม่เกิน 5 ฉบับ น�น 3 วัน

 5. โสตทัศนวัสดุ ยืมได้ไม่เกิน 5 ร�ยก�ร น�น 7 วัน

 6. แท็ปเล็ต ยืมได้ 3 ชั่วโมง (ค่�ปรับชั่วโมงละ 50 บ�ท)

 7. Power bank ส�ยล็อคโน๊ตบุ๊ค ส�ยช�ร์ท หูฟัง ยืมได้ไม่เกินอย่�งละ 1 ร�ยก�ร 

11.5 ชัว่โมง/วัน (หม�ยเหต ุร�ยก�รที ่2 -6 ส�ม�รถยืมตอ่ (Renew) ได ้3 ครัง้ กรณีเกินกำ�หนด

ส่งค่�ปรับร�ยก�รที่ 2-5 ร�ยก�รละ 5 บ�ท/ร�ยก�ร/วัน)

เวลาเปิดบริการของหอสมุดกลาง
วันจันทร์ - ศุกร์   เปิดบริก�รเวล� 08.30-19.30 น. และโซน 24/7

วันเสาร์ - อาทิตย์  เปิดบริก�รเวล� 10.00-18.00 น. และโซน 24/7

วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

**ในช่วงสอบ หอสมุดกลางเปิดบริการ 24/7 โซน A, B ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยถือตาม

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรดตรวจสอบวันเปิดบริการ

จาก www.library.kku.ac.th สำาหรบัเวลาใหบ้รกิารห้องสมดุคณะ โปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์

ห้องสมุดคณะแต่ละคณะ
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ประเภทของบริการ
1. บริก�รส�รสนเทศเพื่อก�รอ้�งอิงและวิจัย (Reference and Research Service)

  - บริก�รตอบคำ�ถ�มและช่วยก�รค้นคว้�เพื่อก�รอ้�งอิงและวิจัย

  - บริก�รแนะนำ�ก�รสืบค้นแหล่งส�รสนเทศและฐ�นข้อมูลต่�งๆ

  - บริก�รตรวจก�รคัดลอกผลง�นท�งวิช�ก�รด้วยโปรแกรม Turnitin

  - บริก�รแนะนำ�ก�รผลิตตำ�ร� ง�นวิจัย และก�รเผยแพร่ง�นท�งวิช�ก�ร

  - บริก�ร Research Support Clinic

  - บริก�รแนะนำ�ก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับก�รเรียนก�รสอนและ

ก�รวิจัย

  - บริก�รสืบค้นก�รอ้�งถึงผลง�นท�งวิช�ก�ร (Cited Reference)

2. บริก�รตอบคำ�ถ�มและช่วยก�รค้นคว้� ผ่�นระบบออนไลน์ (Ask a librarian) บริก�ร

ยืม-คืน

  - ยืม-คืน ได้ทุกห้องสมุดและจ�กจุด Counter Service 7 จุดในหอสมุดกล�ง

  - บริก�รแจ้งเตือนก่อนครบกำ�หนดส่งคืนทรัพย�กรที่ยืมท�งอีเมล์

  - บริก�รแจ้งรับก�รจองท�งอีเมล์

  - บริก�รยืมต่อ (Renew) ผ่�นอินเทอร์เน็ต

3. บริก�รยืมระหว่�งห้องมุด (Interlibrary Loan Service-ILL)

4. บริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รสืบค้น

5. บริก�รก�รรู้ส�รสนเทศบนเว็บ (Information Literacy on Web)

6. บริก�รรับส่งทรัพย�กรส�รสนเทศภ�ยในมห�วิทย�ลัยขอนแก่น   (Campus Document 

Delivery Service-CDS)

7. บริก�รว�รส�ร นิตยส�ร และหนังสือพิมพ์ (ทั้งฉบับพิมพ์ และฉบับอิเล็กทรอนิกส์)

8. บริก�รสอนและแนะนำ�ก�รใช้ทรัพย�กรห้องสมุด สมัครอบรมท่ี training.kku.ac.th/

training57/index.pnp_cds

9. บริก�รส�รสนเทศเลือกสรร (Selective Dissemination of Information-SDI)

10. บริก�รสืบค้นส�รสนเทศ (E-book, E-journal, E-thesis, E-database) ค้นครั้งเดียวจ�ก 

One Search

11. บริก�ร FDD

12. บริก�รโสตทัศนวัสดุ แท็ปเล็ต ส�ยล็อคโน้ตบุ๊ค และ power bank
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13. บริก�รห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย จองผ่�นอินเทอร์เน็ตจ�ก http://www.library.kku.ac.th/booking/
14. บริก�รศูนย์ข้อมูลน�น�ช�ติ (International Information Center)
15. บริก�รอีส�นสนเทศ
16. บริก�รส�รสนเทศพิพิธภัณฑ์และหอจดหม�ยเหตุ
17. บริก�รแจ้งผลก�รห�หนังสือไม่พบ
18. บริก�ร Smart purse (ถ่�ยเอกส�ร พิมพ์ง�น สี, ข�วดำ� Scan และส่งไฟล์ผ่�นระบบเครือข่�ย 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น)
19. บริก�รถ่�ยเอกส�ร
20. บริก�รรับข้อมูลข่�วส�รห้องสมุดผ่�น SMS
21. บริก�รพื้นที่นั่งอ่�น 24/7

การค้นหาข้อมูล
  Website: http://ww.library.kku.ac.th/
  สืบค้นฐ�นข้อมูลออนไลน์ : 1) http://www.library.kku.ac.th/ 2) เลือกสืบค้นฐ�น
ข้อมูลออนไลน์
  สืบค้นจ�กภ�ยนอกเครือข่�ยมห�วิทย�ลัยขอนแก่น ให้ใช้ผ่�นระบบ VPN
  มปีญัห�เก่ียวกับก�รใชบ้รกิ�รตดิตอ่สอบถ�มไดท่ี้บรกิ�รส�รสนเทศเพ่ือก�รอ�้งองิ
และวิจัยหอสมุดกล�ง โทรศัพท์ 0-4320-2545 ส�ยภ�ยใน 42630, 40315 หรือ e-mail               
address:webmaster@library.kku.ac.th หรือห้องสมุดคณะทุกคณะ
  ช่องท�งก�รติดต�มข้อมูลข่�วส�รผ่�นสื่อสังคมออนไลน์
  1. Facebook – http://www.fecebook.com/KKULib
  2. Twitter – https://twitter.com/KKU_Library
  3. Slideshare – http://www.slideshare.net/kkulibrary
  4. Youtube – http://www.youtube.com/user/KKULib
  5. Instagram – http://instagram.com/kkulibrary#
  6. Issue – http://issuu.com/kku.library
  7. Google+ -- http://www.gplusid.com/kkulibrary
  8. SMS Alert – http://www.library.kku.ac.th/sms/
  9. LINE – LINE@KKULibrary
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หมายเลขโทรศัพท์ส�านักวิทยบริการ

โทรศัพท์ (หอสมุดกล�ง) 0-4320-2541-2, 0-4320-2545  ส�ยภ�ยใน 42625

โทรส�ร (หอสมุดกล�ง)  0-4320-2543

หมายเหตุ:- 

  1. ในก�รเข้�ใช้ฐ�นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และก�รใช้ง�นบริก�รอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

ของห้องสมุดจำ�เป็นที่จะต้องใช้ Username/Password ของ KKU Network

  2. ห�กบัตรนักศึกษ�สูญห�ย โปรดแจ้งระงับสิทธิก์�รยืมที่ห้องสมุด ตรวจสอบและ

ติดต่อรับบัตรคืนที่สำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร
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 ⌫

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขขอ 29 แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (หนา 21)
และตองผานการทดสอบความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันพื้นฐาน

นักศึกษาไดรับสิทธิ์การสอบฟรีใน 2 ครั้งแรกของการสมัครซึ่งใน 1 ครั้ง ของ
การสมัครนั้น น.ศ.สามารถลงสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติหรือเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

การสมัครสอบต้ังแตคร้ังที่ 3 เปนตนไปตองชำระคาธรรมเนียมการสอบทฤษฎี
100 บาท และปฏบิตั ิ100 บาท

การยืนยนัสทิธิก์ารสอบฟรี/ชำระคาธรรมเนียม น.ศ.ตองนำใบเสร็จท่ีไดจากการสมัคร
มายนืยนัทีส่ำนักนวตักรรมการเรยีนการสอนภายในวนั/เวลาท่ีกำหนดจงึจะมสีทิธิเ์ขาสอบ

เนือ้หาการสอบ เปนไปตามหลักสตูรมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร พ.ศ. 2548) ศึกษาเพิ่มเติมไดที่
http://e-learning.kku.ac.th

สมัครสอบไดที ่    http://ems.kku.ac.th

 ตดิตอสอบถาม >>
โทรศัพท 043-202899
โทรสาร 043-202899
ที่ตั้ง : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
อาคารศูนยสารสนเทศชั้น 6-7

⌦
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 ⌫

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขขอ 29 แหง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (หนา 21)
และตองผานการทดสอบความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันพื้นฐาน

นักศึกษาไดรับสิทธิ์การสอบฟรีใน 2 ครั้งแรกของการสมัครซึ่งใน 1 ครั้ง ของ
การสมัครนั้น น.ศ.สามารถลงสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติหรือเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

การสมัครสอบต้ังแตครั้งที่ 3 เปนตนไปตองชำระคาธรรมเนียมการสอบทฤษฎี
100 บาท และปฏิบตั ิ100 บาท

การยืนยนัสิทธิก์ารสอบฟรี/ชำระคาธรรมเนียม น.ศ.ตองนำใบเสร็จทีไ่ดจากการสมัคร
มายนืยนัท่ีสำนักนวตักรรมการเรยีนการสอนภายในวนั/เวลาท่ีกำหนดจงึจะมสีทิธิเ์ขาสอบ

เนือ้หาการสอบ เปนไปตามหลักสตูรมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน(หลักสูตร พ.ศ. 2548) ศึกษาเพิ่มเติมไดที่
http://e-learning.kku.ac.th

สมคัรสอบไดที ่    http://ems.kku.ac.th

 ตดิตอสอบถาม >>
โทรศัพท 043-202899
โทรสาร 043-202899
ที่ตั้ง : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
อาคารศูนยสารสนเทศชั้น 6-7

⌦  2. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 นักศึกษ�จะสำ�เร็จก�รศึกษ�จะต้องมีคุณสมบัติครบต�มเงื่อนไขข้อ 29           

แห่งระเบียบมห�วิทย�ลัยขอนแก่นว่�ด้วยก�รศึกษ�ข้ันปริญญ�ตรี พ.ศ. 2555 (หน้� 21)

และต้องเข้�ร่วมกิจกรรมให้ครบทุกด้�นและต้องผ่�นหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้านดังน้ี

 1. ด้�นก�รพัฒน�ศักยภ�พตนเอง

 2.  ด�้นก�รธำ�รงไว้ซึง่สถ�บัน ช�ติ ศ�สน� พระมห�กษตัริย์ เสริมสร้�งจิตสำ�นึก

คว�มภ�คภูมิใจในมห�วิทย�ลัยและคณะ

 3.  ด้�นก�รเสริมสร้�งจิตอ�ส� และจิตส�ธ�รณะ 

 4. ด้�นเสริมสร้�งคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

 5. ด้�นก�รอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

 และต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษ�หลักสูตร 2 ปี หรือ 2 ปีคร่ึง ต้องเข้�ร่วมกิจกรรม รวมท้ังส้ินไม่น้อยกว่�

30 หน่วยกิจกรรม

 2. นักศึกษ�หลักสูตร 3 ปี หรือ 3 ปีคร่ึง ต้องเข้�ร่วมกิจกรรม รวมท้ังส้ินไม่น้อยกว่�

45 หน่วยกิจกรรม

 3. นักศึกษ�หลักสูตร 4 ปี 5 ปี 6 ปี ต้องเข้�ร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่�

60 หน่วยกิจกรรม

 4. นักศกึษ�พิก�รหรอืทุพลภ�พตอ้งเข้�รว่มกิจกรรมใหค้รบทกุด�้น รวมทัง้สิน้

ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหน่วยกิจกรรมที่กำ�หนดในหลักสูตรต�มข้อ 1 ถึงข้อ 3

 กรณีนกัศกึษ�หลกัสตูรสองปรญิญ�หรอืหลกัสตูรรว่มระหว�่งสถ�บนัท่ีมรีะยะ

เวล�ศึกษ�ในสถ�บันต่�งประเทศ ให้นับจำ�นวนหน่วยกิจกรรมต�มจำ�นวนปีท่ีกำ�หนด

ไว้ในหลักสูตรในเวล�ที่ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยขอนแก่นต�มข้อ 1 ถึง 4 หรือให้เป็นไป

ต�มที่สถ�บันต่�งประเทศกำ�หนด
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 ศึกษาเพิ่มเติม
ประกาศ มข.ที่ 1668/2557 เรื่องหลักเกณฑ์ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบบูรณ�
ก�รของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษ�ส�ม�รถตรวจสอบก�รเข้�ร่วมกิจกรรมและรบับรกิ�รท่ีเกีย่วข้องได้ ผ่�นเวบ็ไซต์ 
http://ilp.kku.ac.th
	  ปฏิทินกิจกรรม
	  ค้นห�กิจกรรม
	  ตรวจสอบก�รเข้�ร่วมกิจกรรม
	  ตรวจสอบก�รผ่�นเกณฑ์ก�รเข้�ร่วมกิจกรรม
	  ด�วน์โหลดแบบฟอร์มต่�ง ๆ
	  ข่�วส�รกิจกรรมนักศึกษ�
	  และอื่น ๆ.....

 นอกจ�กเข้�ไปตรวจสอบข้อมูลผ่�นเว็บไซต์แล้ว นักศึกษ�ยังส�ม�รถเข้�ไป
ตรวจสอบข้อมูลก�รเข้�ร่วมกิจกรรมของตนเอง ผ่�นระบบทะเบียนเรียนได้อีกด้วย
 และยังมบีรกิ�รอืน่ ๆ  นอกจ�กน้ีคอื ขอใบรบัรองก�รเข้�ร่วมกิจกรรม (Activity Transcript)
ก�รขอเทียบโอนกิจกรรมพิเศษ กรณีไปเข้�ร่วมกิจกรรมจ�กภ�ยนอกและก�รขอใบรับ
รองก�รเข้�ร่วมกิจกรรม เป็นต้น
 อัตร�ค ่�ธรรมเนียมกิจกรรมก�รเรียนรู ้แบบบูรณ�ก�รของนักศึกษ�
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น สำ�หรับหลักสูตรระดับปริญญ�ตรี กำ�หนดดังนี้
 ค่�ยื่นใบโอนหน่วยกิจกรรม  จำ�นวนเงิน  100  บ�ท
 ค่�ใบระเบียนกิจกรรม (ฉบับภ�ษ�ไทยและฉบับภ�ษ�อังกฤษ) ชุดละ   
     จำ�นวนเงิน 50  บ�ท
ติดต่อสอบถาม >>    ง�นกิจกรรมนักศึกษ� กองกิจก�รนักศึกษ�
 ส�ยด่วน 096-3055319, 081-3916214 หรือ 043-202356
 ส�ยภ�ยใน 42314, 12392  Line ID : ilpkku
 http://ilp.kku.ac.th, ilpkku@gmail.com
 www.facebook.com/ระเบียนกิจกรรมนักศึกษ� กองกิจก�ร 
 นักศึกษ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
 ที่ตั้ง : กองกิจก�รนักศึกษ� (ข้�งศูนย์อ�ห�รและบริก�ร2)
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นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขขอที่  29
แหงระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 (หนา 21)
และตองไดรับการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ กอนการสำเร็จการศึกษา
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 ศึกษาเพิ่มเติม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2 /2557) เรื่อง นโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
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นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขขอท่ี  29
แหงระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 (หนา 21)
และตองไดรับการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ กอนการสำเร็จการศึกษา
ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 ศึกษาเพิ่มเติม

ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2 /2557) เรื่อง นโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
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 ⌦⌫⌦ ⌫
  ⌫ ⌦⌦⌫
⌫ ⌫

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สายดวน 084-4285994
โทรศัพท 043-202380
แนะแนว ใหคำปรึกษาและจัดหางาน โทรศัพท 043-202357
ผอนผันทหารและนักศึกษาวิชาทหาร โทรศัพท 043-202356
วินัยนักศึกษา โทรศัพท 043-202356
ประสานงานชมรมนักศึกษา สายดวน 081-3916214
โทรศัพท 043-202356
เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา โทรศัพท 043-202380
อืน่ๆ  สอบถามขอมลูเพ่ิมเติม กองกิจการนักศกึษา  โทรศัพท 043-202356
Website http://sac.kku.ac.th

⌦


     

⌫    
 ⌦
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 ⌦⌫⌦ ⌫
  ⌫ ⌦⌦⌫
⌫ ⌫

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สายดวน 084-4285994
โทรศัพท 043-202380
แนะแนว ใหคำปรึกษาและจัดหางาน โทรศัพท 043-202357
ผอนผันทหารและนักศึกษาวิชาทหาร โทรศัพท 043-202356
วินัยนักศึกษา โทรศัพท 043-202356
ประสานงานชมรมนักศึกษา สายดวน 081-3916214
โทรศัพท 043-202356
เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา โทรศัพท 043-202380
อืน่ๆ  สอบถามขอมลูเพ่ิมเติม กองกิจการนักศกึษา  โทรศัพท 043-202356
Website http://sac.kku.ac.th

⌦


     

⌫    
 ⌦

  



	  กิจกรรมนักศึกษ� โทรศัพท์ 081-3916214, 096-3055319
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กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ . )
รับสมัครนักศึกษาเพื่อกูยืมเงินทั้ งรายเกาและรายใหม
ประสานงานกับคณะที่นกัศกึษาสงักดั และหนวยงานตาง ๆ
ที่เก่ียวของ

ติดตอสอบถาม >> สายดวน  084-4285994 หรอื 043-202380
สายภายใน 42323
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ2)
ทนุ กยศ. สวนกลาง  http://www.studentloan.or.th
ทนุ กยศ. มข.  http:// studentloan.kku.ac.th

/KKU-studentloan

⌦
งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา....ใหบริการจัดหาทนุการศึกษา จดัสรรทุน
การศึกษา รบัสมคัรนกัศกึษาเพ่ือเขารบัทนุ สมัภาษณทนุการศึกษา จดัพธิมีอบทนุการศึกษา
เยี่ยมบานนักศึกษาที่ไดรับทุน ประสานงานกับนักศึกษาที่ไดรับทุน หรือ คณะที่นักศึกษา
สงักดั รวมถึงประสานงานและอำนวยความสะดวกกับเจาของทุนการศึกษา จำนวน 2,894 ทนุ
มูลคาทุน 46,713,524 บาท นอกจากน้ี มีบริการนักศึกษาพิการ ซึ่งใหบริการดูแลอำนวย
ความสะดวกแกนักศึกษาพิการในดานการศึกษา โดยการบริการส่ือการเรียนในรูปแบบ
ตางๆ ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกแกนักศึกษาพิการในดานการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

 ตดิตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-202356
สายภายใน บริการทุนการศึกษา โทร. 11974
บริการนักศึกษาพิการ โทร. 11995
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ2)

⌦
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กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ . )
รับสมัครนักศึกษาเพื่อกูยืมเ งินทั้ งรายเกาและรายใหม
ประสานงานกบัคณะที่นกัศกึษาสงักัด และหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ

ติดตอสอบถาม >> สายดวน  084-4285994 หรอื 043-202380
สายภายใน 42323
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ2)
ทนุ กยศ. สวนกลาง  http://www.studentloan.or.th
ทนุ กยศ. มข.  http:// studentloan.kku.ac.th

/KKU-studentloan

⌦
งานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา....ใหบรกิารจัดหาทนุการศกึษา จดัสรรทุน
การศกึษา รบัสมคัรนกัศึกษาเพ่ือเขารบัทนุ สมัภาษณทนุการศึกษา จดัพธิมีอบทนุการศึกษา
เยี่ยมบานนักศึกษาที่ไดรับทุน ประสานงานกับนักศึกษาที่ไดรับทุน หรือ คณะที่นักศึกษา
สงักัด รวมถึงประสานงานและอำนวยความสะดวกกับเจาของทุนการศึกษา จำนวน 2,894 ทนุ
มูลคาทุน 46,713,524 บาท นอกจากน้ี มีบริการนักศึกษาพิการ ซึ่งใหบริการดูแลอำนวย
ความสะดวกแกนักศึกษาพิการในดานการศึกษา โดยการบริการส่ือการเรียนในรูปแบบ
ตางๆ ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกแกนักศึกษาพิการในดานการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

 ตดิตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-202356
สายภายใน บริการทุนการศึกษา โทร. 11974
บริการนักศึกษาพิการ โทร. 11995
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ2)

⌦

57

⌦
บรกิารเงนิยืมฉุกเฉนิ นกัศกึษาเมือ่นักศกึษาประสบปญหา
เรื่องการเงิน ตองการยืมเงินฉุกเฉิน ยืมเงินไดในวงเงิน ไมเกิน
1,000 บาท ยกเวนนกัศกึษาป 1 ภาคการศึกษาตน
สามารถยืมเงินได 500 บาท

*หมายเหตุ - ชำระคืนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- บทลงโทษ หากไมชำระคนืในกำหนด ใหตดัสทิธ์ิการยืมเงินฉกุเฉิน
ของนักศึกษาและตองรับผิดวินัยนักศึกษา*

ติดตอสอบถาม >> เบอรโทรศพัท 043-202380 ภายใน 44548
ทีต่ัง้ : งานบริการเงินยืมเพ่ือการศึกษา กองกิจการนักศึกษา

บริการรับสมัครนักศึกษาฝกวิชาทหาร ขอผอนผันไมตองเรียกเขารับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพ่ือฝกวิชาทหาร การผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
ขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหารนักศึกษาวิชาทหาร การฝกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร การลาศึกษาตอใหนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนพลทหารผอนผันระดมพล
และอำนวยความสะดวกการแตงตั้งยศ การฝกภาคท่ีตั้ง และการฝกภาคสนาม
ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-202356

สายภายใน 12613
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ2)

⌦

57

⌦
บรกิารเงนิยืมฉุกเฉนิ นกัศกึษาเมือ่นักศกึษาประสบปญหา
เรื่องการเงิน ตองการยืมเงินฉุกเฉิน ยืมเงินไดในวงเงิน ไมเกิน
1,000 บาท ยกเวนนกัศกึษาป 1 ภาคการศึกษาตน
สามารถยืมเงินได 500 บาท

*หมายเหตุ - ชำระคืนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- บทลงโทษ หากไมชำระคนืในกำหนด ใหตดัสทิธ์ิการยืมเงินฉกุเฉิน
ของนักศึกษาและตองรับผิดวินัยนักศึกษา*

ติดตอสอบถาม >> เบอรโทรศพัท 043-202380 ภายใน 44548
ทีต่ัง้ : งานบริการเงินยืมเพ่ือการศึกษา กองกิจการนักศึกษา

บริการรับสมัครนักศึกษาฝกวิชาทหาร ขอผอนผันไมตองเรียกเขารับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพ่ือฝกวิชาทหาร การผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
ขอยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหารนักศึกษาวิชาทหาร การฝกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร การลาศึกษาตอใหนักศึกษาท่ีมีสภาพเปนพลทหารผอนผันระดมพล
และอำนวยความสะดวกการแตงตั้งยศ การฝกภาคท่ีตั้ง และการฝกภาคสนาม
ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-202356

สายภายใน 12613
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ2)

⌦

(ข้�งศูนย์อ�ห�รบริก�ร 2) 
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กิจกรรมนักศึกษา
 ง�นกิจกรรมนักศกึษ�ดแูลและใหบ้รกิ�รเก่ียวกับกิจกรรมต่�งๆ ภ�ยในมห�วทิย�ลัย
ขอนแก่น องค์ก�รนักศึกษ� สภ�นักศึกษ� ชมรมนักศึกษ� ตรวจสอบก�รเข้�ร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษ� หน่วยกิจกรรม บริก�รขอใบระเบียนกิจกรรมและโอนหน่วยกิจกรรม อนุมัติหน่วย
กิจกรรมและบนัทกึหน่วยกิจกรรม เทยีบหนว่ยกิจกรรมนักศกึษ�จ�กหนว่ยง�นภ�ยนอก ตรวจ
สอบก�รเข�้รว่มกิจกรรมของนกัศกึษ� ใหค้ำ�ปรกึษ�เก่ียวกับก�รทำ�กิจกรรมและหนว่ยกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม >>    ง�นกิจกรรมนักศึกษ� กองกิจก�รนักศึกษ�
 ส�ยด่วน 096-3055319, 081-3916214 หรือ 043-202356
 ส�ยภ�ยใน 42314, 12392  Line ID : ilpkku
 http://ilp.kku.ac.th, ilpkku@gmail.com
 www.facebook.com/ระเบียนกิจกรรมนักศึกษ� 
 กองกิจก�รนักศึกษ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
 ที่ตั้ง : กองกิจก�รนักศึกษ� (ข้�งศูนย์อ�ห�รและบริก�ร2)
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 ⌦ 
เม่ือนักศึกษามีเร่ืองไมสบายใจ วิตกกังวลในเรื่อง

การเรียน ความรัก การปรับตัว เพ่ือน ครอบครัว  และอ่ืน ๆ
เรามีบริการใหคำปรึกษาเพ่ือชวยใหบุคคลไดรูจักตัวเอง
เขาใจตนเอง เขาใจผอูืน่ ดวยวิธกีารตางๆ
เชน การสัมภาษณแบบทดสอบทางจิตวิทยา เปนแนวทาง
ใหสามารถชวยเหลือตัวเอง แกไขปญหา วางแผนการศึกษา
และพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมตอไป โดยขอมูลท้ังหมด จะถูกปกปดเปนความลับ
ตดิตอสายดวน 24 ชม. (Hotline) : 089-2735334 หรอื  เวลาราชการ โทรศัพท 043-202357,
ภายใน 144542, Line : ningkku

และเรายังมีบริการจัดหางานเม่ือนักศึกษาตองการ
หารายไดพิเศษระหวางเรียน ตองการทำงานพิเศษ หรือหางานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา
รวมไปถึงแนะแนวการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ และขอมูลนารูตาง ๆ
ที่เกี่ยวของทั้งการเรียน การใชชีวิต และการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้งานแนะแนวฯ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหมีทักษะและความรูในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดท้ังป

ติดตอสอบถาม >> โทรศพัท 043-202357 Hotline 089-2735334
สายภายใน 44542 และ 42494           ningkku
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ 2)
http://guidance.kku.ac.th,  guidance@kku.ac.th,

                      งานแนะแนวและจดัหางาน มข.
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 ⌦ 
เม่ือนักศึกษามีเร่ืองไมสบายใจ วิตกกังวลในเรื่อง

การเรียน ความรัก การปรับตัว เพ่ือน ครอบครัว  และอ่ืน ๆ
เรามีบริการใหคำปรึกษาเพ่ือชวยใหบุคคลไดรูจักตัวเอง
เขาใจตนเอง เขาใจผอูืน่ ดวยวิธกีารตางๆ
เชน การสัมภาษณแบบทดสอบทางจิตวิทยา เปนแนวทาง
ใหสามารถชวยเหลือตัวเอง แกไขปญหา วางแผนการศึกษา
และพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมตอไป โดยขอมูลท้ังหมด จะถูกปกปดเปนความลับ
ตดิตอสายดวน 24 ชม. (Hotline) : 089-2735334 หรอื  เวลาราชการ โทรศัพท 043-202357,
ภายใน 144542, Line : ningkku

และเรายังมีบริการจัดหางานเม่ือนักศึกษาตองการ
หารายไดพิเศษระหวางเรียน ตองการทำงานพิเศษ หรือหางานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา
รวมไปถึงแนะแนวการศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ และขอมูลนารูตาง ๆ
ที่เกี่ยวของทั้งการเรียน การใชชีวิต และการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้งานแนะแนวฯ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหมีทักษะและความรูในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดท้ังป

ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-202357 Hotline 089-2735334
สายภายใน 44542 และ 42494           ningkku
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ 2)
http://guidance.kku.ac.th,  guidance@kku.ac.th,

                      งานแนะแนวและจดัหางาน มข.
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 ⌦ 
เม่ือนักศึกษามีเร่ืองไมสบายใจ วิตกกังวลในเรื่อง

การเรียน ความรัก การปรับตัว เพ่ือน ครอบครัว  และอ่ืน ๆ
เรามีบริการใหคำปรึกษาเพ่ือชวยใหบุคคลไดรูจักตัวเอง
เขาใจตนเอง เขาใจผอูืน่ ดวยวิธกีารตางๆ
เชน การสัมภาษณแบบทดสอบทางจิตวิทยา เปนแนวทาง
ใหสามารถชวยเหลือตัวเอง แกไขปญหา วางแผนการศึกษา
และพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมตอไป โดยขอมูลท้ังหมด จะถูกปกปดเปนความลับ
ตดิตอสายดวน 24 ชม. (Hotline) : 089-2735334 หรอื  เวลาราชการ โทรศพัท 043-202357,
ภายใน 144542, Line : ningkku

และเรายังมีบริการจัดหางานเม่ือนักศึกษาตองการ
หารายไดพิเศษระหวางเรียน ตองการทำงานพิเศษ หรือหางานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา
รวมไปถึงแนะแนวการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ และขอมูลนารูตาง ๆ
ที่เกี่ยวของท้ังการเรียน การใชชีวิต และการประกอบอาชีพ

นอกจากน้ีงานแนะแนวฯ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหมีทักษะและความรูในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดท้ังป

ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-202357 Hotline 089-2735334
สายภายใน 44542 และ 42494           ningkku
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ 2)
http://guidance.kku.ac.th,  guidance@kku.ac.th,

                      งานแนะแนวและจดัหางาน มข.
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 ⌦ 
เม่ือนักศึกษามีเร่ืองไมสบายใจ วิตกกังวลในเรื่อง

การเรียน ความรัก การปรับตัว เพ่ือน ครอบครัว  และอ่ืน ๆ
เรามีบริการใหคำปรึกษาเพ่ือชวยใหบุคคลไดรูจักตัวเอง
เขาใจตนเอง เขาใจผอูืน่ ดวยวิธกีารตางๆ
เชน การสัมภาษณแบบทดสอบทางจิตวิทยา เปนแนวทาง
ใหสามารถชวยเหลือตัวเอง แกไขปญหา วางแผนการศึกษา
และพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมตอไป โดยขอมูลท้ังหมด จะถูกปกปดเปนความลับ
ตดิตอสายดวน 24 ชม. (Hotline) : 089-2735334 หรอื  เวลาราชการ โทรศัพท 043-202357,
ภายใน 144542, Line : ningkku

และเรายังมีบริการจัดหางานเม่ือนักศึกษาตองการ
หารายไดพิเศษระหวางเรียน ตองการทำงานพิเศษ หรือหางานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา
รวมไปถึงแนะแนวการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ และขอมูลนารูตาง ๆ
ที่เกี่ยวของทั้งการเรียน การใชชีวิต และการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้งานแนะแนวฯ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหมีทักษะและความรูในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาตลอดท้ังป

ติดตอสอบถาม >> โทรศพัท 043-202357 Hotline 089-2735334
สายภายใน 44542 และ 42494           ningkku
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ 2)
http://guidance.kku.ac.th,  guidance@kku.ac.th,

                      งานแนะแนวและจดัหางาน มข.
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⌦
งานวินัยนักศึกษา..มีหนาที่พัฒนานักศึกษาใหมีวินัย โดยอาศัยขอบังคับ

มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยวนิยันักศึกษา "นกัศึกษาผใูดฝาฝน ถอืวาเปนผกูระทำผิดวนิยั
ตองไดรับโทษตามที่กำหนดไว"

มหีนาท่ีพฒันาคณุธรรม จริยธรรม เสริมสรางคานิยมท่ีดใีนการดำเนนิ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง มคีวามภาคภมูใิจในสถาบนัดวยการปฏบิตัติามกฏหมายจราจร แตงกาย
ถูกระเบียบนักศึกษา ตรงตอเวลา หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลและยาเสพติดทุกชนิด

แตงกายถูกระเบียบ มวีนิยั
สมศกัด์ิศรีนกัศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

เพยีบพรอมดวยวิทยา จรยิา ปญญา

ติดตอสอบถาม >> เบอรโทรศัพท 043-202356
สายภายใน 44541
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ2)

59

⌦
งานวินัยนักศึกษา..มีหนาที่พัฒนานักศึกษาใหมีวินัย โดยอาศัยขอบังคับ

มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยวนิยันักศึกษา "นกัศึกษาผใูดฝาฝน ถอืวาเปนผกูระทำผิดวนิยั
ตองไดรับโทษตามที่กำหนดไว"

มหีนาท่ีพฒันาคณุธรรม จริยธรรม เสริมสรางคานิยมท่ีดใีนการดำเนนิ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง มคีวามภาคภมูใิจในสถาบนัดวยการปฏบิตัติามกฏหมายจราจร แตงกาย
ถูกระเบียบนักศึกษา ตรงตอเวลา หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลและยาเสพติดทุกชนิด

แตงกายถูกระเบียบ มวีนิยั
สมศกัด์ิศรีนกัศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

เพยีบพรอมดวยวิทยา จรยิา ปญญา

ติดตอสอบถาม >> เบอรโทรศัพท 043-202356
สายภายใน 44541
ที่ตั้ง : กองกิจการนักศึกษา (ขางศูนยอาหารและบริการ2)

ง�นวินัยนักศึกษ� มข.

“ส่งเสริมวินัย

ใฝ่คุณธรรม”
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⌦
หอพกันักศึกษาสวนกลาง(หอพกัท่ี 1-27)
ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-202841 สายภายใน 42799, 44820-22

สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา (ใตหอ 26)
https://dorm.kku.ac.th

หอพักนพรัตน (หอพัก 9 หลงั)
ติดตอสอบถาม >> สำนักงานหอพักนพรัตน

โทรศพัท 043-203145 หรอื 081-5469337
http://www.mordindang.com

หอพกัสวสัดิการ นศ.มข. (KKU-WORA RESIDENCE)
ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-204303-4

มอืถือ 086-4599211
http://www.woraresidence.com



1. ปดลอ็กประตูหองพักทกุคร้ังไมวาจะอยใูนหองพักหรือไปทำธุระท่ีหองเพ่ือน
2. เก็บรักษาทรัพยสินสวนตัวไวในที่มั่นคงแข็งแรง
3. ไมควรใหบุคคลอื่นยืมกุญแจหรือปมกุญแจหองใหบุคคลอื่น
4. ไมควรเปดหองรับบุคคลท่ีไมรูจัก คนแปลกหนา

60

⌦
หอพกันักศึกษาสวนกลาง(หอพกัท่ี 1-27)
ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-202841 สายภายใน 42799, 44820-22

สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา (ใตหอ 26)
https://dorm.kku.ac.th

หอพักนพรัตน (หอพัก 9 หลงั)
ติดตอสอบถาม >> สำนักงานหอพักนพรัตน

โทรศพัท 043-203145 หรอื 081-5469337
http://www.mordindang.com

หอพกัสวสัดิการ นศ.มข. (KKU-WORA RESIDENCE)
ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-204303-4

มอืถือ 086-4599211
http://www.woraresidence.com



1. ปดลอ็กประตูหองพักทกุคร้ังไมวาจะอยใูนหองพักหรือไปทำธุระท่ีหองเพ่ือน
2. เก็บรักษาทรัพยสินสวนตัวไวในที่มั่นคงแข็งแรง
3. ไมควรใหบุคคลอื่นยืมกุญแจหรือปมกุญแจหองใหบุคคลอื่น
4. ไมควรเปดหองรับบุคคลท่ีไมรูจัก คนแปลกหนา

หอพักวรอินเตอร์ (หอพักอินเตอร์)

ติดต่อสอบถาม >>   โทรศัพท์ 086-4600173
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⌦
หอพกันักศึกษาสวนกลาง(หอพกัท่ี 1-27)
ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-202841 สายภายใน 42799, 44820-22

สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา (ใตหอ 26)
https://dorm.kku.ac.th

หอพักนพรัตน (หอพัก 9 หลงั)
ติดตอสอบถาม >> สำนักงานหอพักนพรัตน

โทรศพัท 043-203145 หรอื 081-5469337
http://www.mordindang.com

หอพกัสวสัดกิาร นศ.มข. (KKU-WORA RESIDENCE)
ติดตอสอบถาม >> โทรศัพท 043-204303-4

มอืถอื 086-4599211
http://www.woraresidence.com



1. ปดล็อกประตูหองพักทกุคร้ังไมวาจะอยใูนหองพักหรือไปทำธุระท่ีหองเพ่ือน
2. เก็บรักษาทรัพยสินสวนตัวไวในที่มั่นคงแข็งแรง
3. ไมควรใหบุคคลอื่นยืมกุญแจหรือปมกุญแจหองใหบุคคลอื่น
4. ไมควรเปดหองรับบุคคลท่ีไมรูจัก คนแปลกหนา

การย้ายทะเบียนบ้าน

 นักศึกษ�ช้ันปีท่ี 1 ทุกคนต้องดำ�เนินก�รแจ้งย้�ย ทะเบียนบ้�นจ�กภูมิลำ�เน�เดิมเพ่ือ

เข้�อยู่ในทะเบียนบ้�น มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ต�มเลขทะเบียนบ้�นของแต่ละคณะ 

(ยกเว้นนกัศกึษ�ท่ีมภูีมลิำ�เน� อำ�เภอเมอืง จงัหวัดขอนแก่น) โดยมข้ัีนตอนก�รแจ้งย้�ย

ทะเบียนบ้�นดังนี้

1. นักศึกษ�แจ้งย้�ยออกจ�กบ้�นเดิมที่เทศบ�ล หรือที่ว่�ก�รอำ�เภอ ณ 

ภูมิลำ�เน�เดิมซึ่งนักศึกษ�จะได้รับเอกส�รใบแจ้งย้�ยที่อยู่ (ทร.6)

2. นักศึกษ�นำ�ใบแจ้งย้�ย (ทร.6) ม�ย่ืนท่ีสำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร  

ในวนัท่ีนักศึกษ�ม�ข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษ� โดยมเีจ้�หน้�ทีจ่�กสำ�นกัง�น

บรหิ�รจดัก�รหอพักนักศกึษ�ม�ให้บรกิ�ร โดยกรอกแบบนำ�ส่งใบแจ้งย้�ย

จำ�นวน 2 ฉบับ (เพื่อแนบกับใบแจ้งย้�ยที่อยู่จำ�นวน 1 ฉบับ)

3. สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รหอพักนักศึกษ�เป็นผู้ดำ�เนินก�รนำ�ส่งใบแจ้งย้�ย

ที่อยู่ไปดำ�เนินก�รย้�ยเข้�ที่ฝ่�ยทะเบียนร�ษฎร์ เทศบ�ลนครขอนแก่น

4. เทศบ�ลนครขอนแก่น ตรวจสอบเอกส�รและนำ�ชื่อเข้�อยู่ในทะเบียนบ้�น

แต่ละคณะที่นักศึกษ�สังกัด 

5. นักศึกษ� จะแจ้งย้�ยทะเบียนบ้�นกลับภูมิลำ�เน�เดิมได้เมื่อจบก�รศึกษ� 

หรือ เมื่อพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ� โดยติดต่อขอกรอกเอกส�รได้ที่

สำ�นักง�นบริห�รจัดก�รหอพักนักศึกษ�
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⌫

อาคารกีฬา สนามกีฬา ศูนยปฏิบัติการออกกำลังกาย (Fitness) อุปกรณกีฬา
บรกิาร

- อาคารและสนามกีฬาตางๆ เชน สนามกีฬากลาง อาคารพลศึกษา อาคาร
พลศึกษาอเนกประสงค สระวายน้ำชนเห็นชอบ สนามเทนนิส (สีฐาน, แกนกัลปพฤกษ,
สโมสรนักศกึษา) สนามแบดมินตนั อาคารฟนดาบ อาคารเทเบิลเทนนิส สนามยิงปน สนาม
ฮอกก้ี สนามเปตอง สนามซอฟทบอล ฯลฯ

- บริการใหคำปรึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมดานการกีฬา วิทยาศาสตรทาง
การกีฬา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการแขงขันกีฬา ดูแลชมรมดานกีฬา
และนันทนาการ ที่สังกัดองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และประสานการจัด
กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ กีฬามวลชน กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ

- ศูนยบริการออกกำลังกาย (Fitness) ใหบริการเครื่องออกกำลังกายตางๆ
การทดสอบสมรรถภาพ และสนับสนุนการเรียนการสอน

- สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการ
แขงขันกีฬาตางๆ กิจกรรมนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป และประสานงานกับ
หนวยงานท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการใชอาคารและสนามกีฬา

- บริการยืม - คืน อุปกรณกีฬาสำหรับนักศึกษาทำกิจกรรม

ตดิตอสอบถาม เบอรโทรศัพท 043-202778
สายภายใน 12394

   สำนกังานการกฬีา วทิยาลยัขอนแกน (KKU Sports Bureau)
ที่ตั้ง : สำนักงานการกฬีา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฝงสระวายน้ำ)
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⌦
องคการนักศึกษา
http://www.kkusu.kku.ac.th
โทรศัพท 086-2011593

องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

สภานักศึกษา
ติดตอสภานักศึกษาฯ:  อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั้น 2
โทรศัพท 043-009700 ตอ 42144 หรอื 42145
http://www.kkusc.kku.ac.th

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน KKUSC-Hotline
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สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เพ่ือสุขภ�วะท่ีดีและผลประโยชน์ใน
ก�รรับบริก�รด้�นสุขภ�พ นักศึกษ�ที่มีสิทธิ
บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�ที่อื่น และไม่มีสิทธิ
สุขภ�พใด ๆ (สิทธิว่�ง) ส�ม�รถขอขึ้นทะเบียน
หรอืเปลีย่นสถ�นพย�บ�ลหลกัเปน็โรงพย�บ�ล
ศรีนครินทร์ ได้ที่  ง�นเวชระเบียนและสถิติ         

โรงพย�บ�ลศรีนครินทร์ และหน่วยบริก�รปฐมภูมิอีก 2 หน่วย คือ หน่วยบริก�รปฐม
ภูมินักศึกษ� มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (หลังหอ 2) และหน่วยบริก�รปฐมภูมิ 123 
(หอใหม่ 8 หลงั) โดยหลงัย่ืนคว�มจำ�นง 1 เดือน ส�ม�รถใช้สทิธิได้ทันท ี สำ�หรบันักศกึษ�
บตุรข้�ร�ชก�รทีมอี�ยุตำ�่กว่� 20 ปี บรบิรูณ์ให้ติดต่อขอทำ�บตัรจ่�ยตรงได้ท่ีโรงพย�บ�ล
ศรีนครินทร์ ง�นเวชระเบียนและสถิติ (ตรงข้�มห้องจ่�ยย�ฉุกเฉิน) คณะแพทยศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น เวล� 08.30 – 16.00 น. ทุกวันร�ชก�รงดวันหยุดร�ชก�รและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
** สำ�หรับนักศึกษ�ที่ไม่ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภ�พและสิทธิจ่�ยตรง                  
กรณีเจ็บป่วยต้องชำ�ระค่�รักษ�พย�บ�ลเอง

ติดต่อสอบถาม >>    ง�นเวชระเบียนและสถิติ อ�ค�ร สว.ชั้น 2 
    หม�ยเลขโทรศัพท์ 043-363678 ส�ยภ�ยใน 66780

หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มข. (ศูนย์สุขภาพนักศึกษา) 
 รับผิดชอบประช�กรนักศึกษ�ระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก จำ�นวน 15 คณะ 
(ยกเว้นคณะแพทยศ�สตร์ คณะพย�บ�ลศ�สตร์ คณะเภสัชศ�สตร์ คณะเทคนิคก�ร
แพทย์ คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ คณะทันตแพทยศ�สตร์ ซึ่งต้องขอรับบริก�รท่ีหน่วย
บริก�รปฐมภูมิ 123)

มิติด้านการรักษา
 บริก�รตรวจรักษ�เบ้ืองต้น จ่�ยย� ฉีดย� ทำ�แผล ให้คำ�ปรึกษ� ออกใบรับรองแพทย์ 
(กรณีเจ็บป่วย) และรับติดต่อขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้� โรงพย�บ�ล
ศรีนครินทร์
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 1. เปิดบริก�รเวล� 08.00 – 16.00 น. และ 16.00 – 20.00 น. ในวันร�ชก�ร
งดรับบัตรคิว เวล� 19.30 น.
 2. ให้บริก�รตรวจรักษ�โดยแพทย์ เวล� 09.00 – 20.00 น. (แพทย์พักรับ
ประท�นอ�ห�รเวล� 11.00 – 12.00 น. และ 17.30 – 18.00 น.)
 3. ก�รขอรับบริก�รใบรับรองแพทย์กรณีสุขภ�พดี รับบริก�ร เวล� 12.00 – 15.00 น. 
(จ่�ยค่�บริก�รต�มระเบียบของโรงพย�บ�ลศรีนครินทร์ทุกสิทธิ)
 4. มีบริก�รด้�นสุขภ�พจิตโดยนักจิตวิทย�ทุกวันจันทร์ เวล� 13.30 - 16.30 น.
 5. กรณีฉกุเฉนิรบับรกิ�รได้ที ่แผนกฯ อบุติัเหตฉุกุเฉนิ โรงพย�บ�ลศรีนครินทร ์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 6. กรณีทันตกรรม รับบริก�รที่ รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศ�สตร์ในวัน
และเวล�ร�ชก�ร

หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. (ศูนย์สุขภาพนักศึกษา 2) 
 รบัผดิชอบประช�กรนกัศกึษ�ระดบั ป.ตร ีป.โท และ ป.เอก คณะแพทยศ�สตร ์
คณะพย�บ�ลศ�สตร ์คณะเภสชัศ�สตร ์คณะเทคนคิก�รแพทย์ คณะส�ธ�รณสขุศ�สตร ์
คณะทันตแพทยศ�สตร์ 

มิติด้านการรักษา

 - บริก�รตรวจรักษ�เบื้องต้นทำ�แผล 
  หัตถก�รขน�ดเล็ก 
 -   ออกใบรับรองแพทย์ รับรองสุขภ�พดี
 -   ขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
เปิดบริก�รเวล� 08.00 - 20.00 น. ทุกวันร�ชก�ร
* 16.00 – 20.00 น. ไม่มีแพทย์ตรวจรักษ�เบื้องต้นโดย
พย�บ�ลเวชปฏิบัติ

ติดต่อสอบถาม >> ศูนย์สุขภ�พนักศึกษ� มข. (หลังหอพักนักศึกษ�ที่ 2/
   หลังศูนย์อ�ห�รและบริก�ร)  
   หม�ยเลขโทรศัพท์ 043-203454  ส�ยภ�ยใน 44894, 44895
   ศูนย์สุขภ�พนักศึกษ� 123 (ภ�ยในบริเวณหอ 8 หลัง วรเรสซิเดนซ์)
   หม�ยเลขโทรศัพท์ 043-203455  ส�ยภ�ยใน 44537
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งานรกัษาความปลอดภัย มหีนาทีด่แูล รกัษาความสงบเรียบรอยโดยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัย ปกปองทรัพยสินของทางราชการและควบคุมการจราจร

เมือ่พบเหน็ เหตุดวน เหตรุาย  ความไมปลอดภยัในชวีติและทรพัยสิน
บรกิารตลอด 24 ชม.

ตดิตอ >> HOTLINE  081-7085891
งานรักษาความปลอดภัย  โทรศัพท 043-202-191 สายภายใน 12345
สถานีตำรวจยอยภูธร มข.   โทรศัพท 043-204-383
บาดเจ็บ-ปวยฉุกเฉิน 1669
ที่ตั้ง : งานรักษาความปลอดภัย ขางศูนยอาหารและบริการ 2 ตรงขามอาคารพลศึกษา

มข.รณรงคขบัขีป่ลอดภัย ดวยการ...
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1. แตงกายสุภาพรัดกุม
2. ไมประดับเครื่องประดับท่ีมีคามากเกินไปติดตัว
3. ไมเดินทางไปในที่เปลี่ยวคนเดียวในเวลาวิกาล
4. ไมวางกระเปาเงิน โทรศพัทมือถอื หรือของมคีาอืน่ ๆ ทีโ่ตะอาหารตาม
โรงอาหารตางๆ หรอืโตะอานหนังสอืภายในหองสมุดตาง ๆ โดยไมมีคนเฝา
ขณะไปซื้ออาหารหรือคนหนังสือ

5. ไมควรใชโทรศพัทสาธารณะในสถานทีเ่ปลีย่ว มมุอบั หรอืไมมคีนพลกุพลาน
6. การเบิกเงินจากตู ATM ควรเลือกใชสถานที่ที่มีคนพลุกพลานและไมควร
ใชในเวลาวิกาล
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1. แตงกายสุภาพรัดกุม
2. ไมประดับเครื่องประดับท่ีมีคามากเกินไปติดตัว
3. ไมเดินทางไปในที่เปลี่ยวคนเดียวในเวลาวิกาล
4. ไมวางกระเปาเงิน โทรศพัทมือถอื หรือของมคีาอืน่ ๆ ทีโ่ตะอาหารตาม
โรงอาหารตางๆ หรอืโตะอานหนังสอืภายในหองสมุดตาง ๆ โดยไมมีคนเฝา
ขณะไปซื้ออาหารหรือคนหนังสือ

5. ไมควรใชโทรศพัทสาธารณะในสถานทีเ่ปลีย่ว มมุอับ หรอืไมมคีนพลกุพลาน
6. การเบิกเงินจากตู ATM ควรเลือกใชสถานที่ที่มีคนพลุกพลานและไมควร
ใชในเวลาวิกาล
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รถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU  Shuttle Bus)

* บริการฟรี สำหรับนศ.และบุคลากร
* บรกิารตัง้แต 7.00-21.00 น. (เวนวนัหยดุนกัขัตฤกษ)
* บริการครอบคลุมพื้นท่ีสำคัญ
* มเีสนทางเดนิรถ 4 สาย
สาย 1 สแีดง (RED LINE) หอพัก 8 หลัง - ศนูยอาหารและ
บริการ - โรงเรียนสาธติ (มอดนิแดง) - วทิยาลัยการปกครอง

ทองถิน่ - โรงพยาบาลศรนีครนิทร - คณะทันแพทยศาสตร - คณะพยาบาลศาสตร - ศนูยอาหาร
และบริการ - หอพัก 8 หลัง
สาย 2 สีเหลือง (YELLOW LINE) หอพัก 8 หลัง - คณะเกษตรศาสตร - สะพานขาว-
สำนักงานอธิการบดี- โรงอาหารหนองแวง- คณะทันตแพทยศาสตร - คณะมุนษยศาสตรฯ
- ศนูยอาหารและบริการ - หอพกั 8 หลงั
สาย 3 สนี้ำเงนิ (BLUE LINE) หอพัก 8 หลัง -ศนูยอาหารและบริการ - คณะมุนษยศาสตรฯ
-คณะวิทยาการจัดการ - คณะศกึษาศาสตร - คณะเทคนิคการแพทย - สำนกังานอธิการบดี -
วงเวียนหอ 16 -  หอพกั 8 หลงั
สาย 4 สีสม (ORANGE LINE) ประตูศรีฐาน - คณะนิติศาสตร - สำนักงานอธิการบดี -
ศูนยอาหารและบริการ - คณะเกษตรศาสตร - คณะพยาบาลศาสตร - หอพักนักศึกษา
พยาบาล - ศูนยประชุมกาญจนาภิเษก
รถเมลสฟีา สาย 8     สายเกา ประตูสฐีาน -คณะนิตศิาสตร - ตกึอธกิาร - สะพานขาว ถงึ
สี่แยกเล้ียวขวา -คณะพยาบาลศาสตร - คณะเทคนิคการแพทย - คณะสถาปตยกรรมศาสตร
-คณะมนษุยศาสตร - คอมเพลก - โรงชาย
สายใหม ประตูสีฐาน -คณะนิติศาสตร - ตึกอธิการบดี - คณะศิลปกรรมศาสตร -
คณะพยาบาลศาสตร - ขางโรงยิม - โรงชาย - คอมเพลก - คณะมนุษยศาสตร -วิทยาลัย
การปกครองทองถิ่น - โรงพยาบาลศรีนครินทร
รถเมลสแีดง สาย 16   สาย 16 (สายใหม) ประตูกงัสดาล - คณะทันตแพทยศาสตร -
คณะเทคนิคการแพทย - คณะเภสัชศาสตร - คณะสถาปตยกรรมศาสตร - คณะมนุษยศาสตร -
คอมเพลก - โรงชาย - หอ 8 หลงั - หอ 9 หลงั
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Taxi   เบอรโทร Call Center 043-465777, 043-465343, 043-465380, 043-364028
รถตโูดยสาร มข. - เซน็ทรลั  บริเวณลานจอดรถ สวนรกุขชาติขางคอมเพลก็ซ



1. ถามีรถสวนตวันำรถไปขึน้ทะเบียนประวตัทิีส่ำนกังานรักษาความปลอดภยั
เพ่ือแลกเปลีย่นสต๊ิกเกอร

2. ขับขี่รถจักรยานยนตทุกคร้ังตองสวมหมวกนิรภัยท้ังผูขับขี่และผูโดยสาร
3. ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด
4. พกพาใบอนุญาตขับขี่ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต
5. จอดรถทุกครั้งตองล็อคกุญแจใหเรียบรอย
6. ขับขี่รถจักรยานยนตขณะเดินทางไมควรวางกระเปา-สิ่งของมีคาไวตะกรา
หนารถเพราะอาจถูกคนรายขับรถจักรยานยนตเขามาเทียบแลวฉกฉวย
เอากระเปาหรือสิ่งของมีคาไปได

7. ขณะขับขี่รถจักรยานยนตไมควรใชหรือพูดโทรศัพทมือถือในที่เปล่ียว
มุมมืด เพราะอาจมีคนรายมาฉกฉวยเอาไปโดยไมรูตัว

⌫
พบบุคคลตองสงสัย
ของหายเก็บของได
รถโดยสารภายในมหาวิทยาลยัขอนแกนไมปฏบิตัติามขอปฏบิตักิารเดินรถ
ตองการความชวยเหลือ
แจงศนูยขาว รปภ.มข. โทรศพัท  ภายใน 12345, 12190, 12191
            ภายนอก  0-4320-2191
            สายดวน  0-1780-5891
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Taxi   เบอรโทร Call Center 043-465777, 043-465343, 043-465380, 043-364028
รถตโูดยสาร มข. - เซน็ทรลั  บริเวณลานจอดรถ สวนรกุขชาตขิางคอมเพลก็ซ



1. ถามีรถสวนตวันำรถไปขึน้ทะเบียนประวตัทิีส่ำนกังานรักษาความปลอดภยั
เพ่ือแลกเปลีย่นสต๊ิกเกอร

2. ขับขี่รถจักรยานยนตทุกคร้ังตองสวมหมวกนิรภัยทั้งผูขับขี่และผูโดยสาร
3. ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด
4. พกพาใบอนุญาตขับขี่ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต
5. จอดรถทุกครั้งตองล็อคกุญแจใหเรียบรอย
6. ขับขี่รถจักรยานยนตขณะเดินทางไมควรวางกระเปา-สิ่งของมีคาไวตะกรา
หนารถเพราะอาจถูกคนรายขับรถจักรยานยนตเขามาเทียบแลวฉกฉวย
เอากระเปาหรือสิ่งของมีคาไปได

7. ขณะขับขี่รถจักรยานยนตไมควรใชหรือพูดโทรศัพทมือถือในที่เปล่ียว
มุมมืด เพราะอาจมีคนรายมาฉกฉวยเอาไปโดยไมรูตัว

⌫
พบบุคคลตองสงสัย
ของหายเก็บของได
รถโดยสารภายในมหาวิทยาลยัขอนแกนไมปฏบิตัติามขอปฏบัิตกิารเดินรถ
ตองการความชวยเหลือ
แจงศนูยขาว รปภ.มข. โทรศพัท  ภายใน 12345, 12190, 12191
            ภายนอก  0-4320-2191
            สายดวน  0-1780-5891
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⌫

เบอรกลางมหาวิทยาลัย 043-009700
กองกิจการนักศึกษา 043-202356,  202357
สำนักงานการกีฬา 043-202778
สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 043-202841
ศูนยคอมพิวเตอร 043-348601-2
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
(สำนักทะเบียนและประมวลผล) 043-347486,  043-202286
สำนักวิทยบริการ(หองสมุด) 043-202409,  202410
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน 043-202899
โรงพยาบาลศรีนครินทร 043-203200
โรงพยาบาลทันตกรรม 043-202405
โรงพยาบาลสัตว 043-364490
ศูนยสุขภาพนักศึกษา 043-203454
คณะแพทยศาสตร 043-202000
คณะพยาบาลศาสตร 043-202407
คณะศึกษาศาสตร 043-202406
คณะวิศวกรรมศาสตร 043-362145
คณะเกษตรศาสตร 043-202360-1
คณะเทคนิคการแพทย 043-347482
คณะทันตแพทยศาสตร 043-202130-3,  348360-8
คณะเภสัชศาสตร 043-202378,  362094
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 043-202861
คณะวิทยาการจัดการ 043-202401,  202402
คณะวิทยาศาสตร 043-202372
คณะศิลปกรรมศาสตร 043-202396
คณะสัตวแพทยศาสตร 043-202404
คณะสาธารณสุขศาสตร 043-362072
คณะเทคโนโลยี 043-202403
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 043-362046
คณะนิติศาสตร 043-203181
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 043-203124
วิทยาลัยนานาชาติ 043-202173,  202424
วิทยาเขตหนองคาย 043-495120-36
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

 1. มีคว�มรักช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์ 

 2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมก�รณ์ในสิ่งที่ดีง�มเพื่อส่วนรวม 

 3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบ�อ�จ�รย์ 

 4.  ใฝ่ห�คว�มรู้ หมั่นศึกษ�เล่�เรียนทั้งท�งตรง และท�งอ้อม 

 5.  รักษ�วัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดง�ม 

 6.  มีศีลธรรม รักษ�คว�มสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

 7.  เข้�ใจเรยีนรูก้�รเป็นประช�ธปิไตย อนัมพีระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุทีถ่กูต้อง 

 8.  มีระเบียบวินัย เค�รพกฎหม�ย ผู้น้อยรู้จักก�รเค�รพผู้ใหญ่ 

 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� รู้ปฏิบัติต�มพระร�ชดำ�รัสของพระบ�ทสมเด็จ  

  พระเจ้�อยู่หัว 

 10. รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงต�มพระร�ชดำ�รัส 

  ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อย�มจำ�เป็น มีไว้ 

  พอกินพอใช้ ถ้�เหลือก็แจกจ่�ยจำ�หน่�ย และพร้อมที่จะขย�ยกิจก�รเมื่อ 

  มีคว�มพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 11. มีคว�มเข้มแข็งทั้งร่�งก�ย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำ�น�จฝ่�ยตำ่� หรือ 

  กิเลส มีคว�มละอ�ยเกรงกลัวต่อบ�ปต�มหลักของศ�สน� 

 12. คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของช�ติม�กกว่�ผลประโยชน์ของ 

  ตนเอง
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