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ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจ�าปีการศึกษา 25602  

ลาํดบั รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพเิศษ 

1 - นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ที่ผ่านการสอบการรับเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (รอบที่ 1)   

ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาผ่านเวบ็ไซต ์

http://reg.kku.ac.th และชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามใบแจ้งยอด 

การชาํระเงินและชาํระเงนิที่ธนาคาร  

ที่ทาํการไปรษณย์ี หรือเคานเ์ตอร์เซอร์วิส 

คร้ังที่ 1 

 

คร้ังที่ 2 

 

 

 

 - นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ที่ผ่านการสอบการรับเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาทั่ว

ประเทศ (รอบที่ 2) ขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา

ผ่านเวบ็ไซตh์ttp://reg.kku.ac.th และชาํระเงนิ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามใบแจ้งยอด 

การชาํระเงินและชาํระเงนิที่ธนาคาร  

ที่ทาํการไปรษณย์ี หรือเคานเ์ตอร์เซอร์วิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจนัทร์ที่ 9 ม.ค. - 

วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2560 

วันจนัทร์ที่ 20 ก.พ. -  

วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 

 

 

วันจนัทร์ที่ 20 ม.ีค. 2560 - 

วันศุกร์ที่ 24 มนีาคม 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2 - นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ที่ผ่านการสอบการรับเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (รอบที่ 1)  

ตรวจสอบข้อมูลการชาํระเงนิค่าธรรมเนียม

การศึกษา การขึ้นทะเบยีนเป็นนกัศึกษา  

ผ่านเวบ็ไซต ์ 

คร้ังที่ 1 

 

 

คร้ังที่ 2 

 

 

 

- นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

 

 

 

 

 

 

 

วันองัคารที่ 10 ม.ค. -  

วันพฤหัสบดทีี่ 31 ส.ค. 2560 

วันองัคารที่ 21 ก.พ. -  

วันพฤหัสบดทีี่ 31 ส.ค. 2560 

 

วันองัคารที่ 21 ม.ีค. - 

วันพฤหัสบดทีี่ 31 ส.ค. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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3  

ลาํดบั รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพเิศษ 

ที่ผ่านการสอบการรับเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตา 

ทั่วประเทศ (รอบที่ 2) ตรวจสอบข้อมูล 

การชาํระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษา  

การขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาผ่านเวบ็ไซต ์

 - - 

 

 

 

 

3 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 59  

หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 

แจ้งความประสงคล์งทะเบยีนวิชาเรียนผ่าน

เวบ็ไซต ์   

วันพุธที่ 5 ก.ค. - 

วันพุธที่ 12 ก.ค. 2560 

วันองัคารที่ 19 ธ.ค. -  

วันจนัทร์ที่ 25 ธ.ค. 2560 

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. -  

วันพฤหัสบดทีี่ 31 พ.ค. 

2561 

4 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 59  

หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 

ดูผลการแจ้งความประสงคล์งทะเบยีนวิชาเรียน

ผ่านเวบ็ไซต ์

วันจนัทร์ที่ 17 ก.ค. 2560 

เป็นต้นไป 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 ธ.ค.

2560 เป็นต้นไป 

วันจนัทร์ที่ 4 ม.ิย. 2561 

เป็นต้นไป 

5 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 59  

หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 

เปล่ียนแปลงแก้ไขรายวิชาที่ได้แจ้งความ

ประสงคก์ารลงทะเบยีนวิชาเรียนแล้วผ่าน

เวบ็ไซต ์หรือบนัทกึข้อมูลการลงทะเบยีนวิชา

เรียน (กรณทีี่ไม่ได้แจ้งความประสงคฯ์)  

ผ่านเวบ็ไซต ์หรือต่อทะเบยีนเป็นนักศึกษา 

หรือลงทะเบยีนวิชาเรียน หรือพิมพ์ใบแจ้งยอด

การชาํระเงิน หรือชาํระเงินที่ธนาคาร  

ที่ทาํการไปรษณย์ี หรือเคานเ์ตอร์เซอร์วิส 

วันจนัทร์ที่ 17 ก.ค. 2560 - 

วันพุธที่ 26 ก.ค. 2560 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 ธ.ค. 

2560 - วนัพฤหัสบดทีี่ 4 

ม.ค. 2561 

วันจนัทร์ที่ 4 ม.ิย. -  

วันพฤหัสบดทีี่ 7 ม.ิย. 

2561 

6 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 59  

หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 

เข้าหอพัก 

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560 วันเสาร์ที่ 6 ม.ค. -  

วันอาทติย์ที่ 7 ม.ค. 2561 

วันเสาร์ที่ 9 ม.ิย. -  

วันอาทติย์ที่ 10 ม.ิย. 

2561 

7 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60 เข้าหอพัก วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. - วนั

อาทติย์ที่ 23 ก.ค. 2560 

วันเสาร์ที่ 6 ม.ค. - 

วันอาทติย์ที่ 7 ม.ค. 2561 

วันเสาร์ที่ 9 ม.ิย. - 

วันอาทติย์ที่ 10 ม.ิย. 

2561 

8 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ที่ผ่านการสอบโดย สอท. และโดยวธิอีื่นๆ  

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นทะเบยีนเป็น

นักศึกษาผ่านเวบ็ไซต ์และชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามใบแจ้งยอด 

การชาํระเงิน โดยชาํระเงินที่ธนาคาร ที่ทาํการ

ไปรษณย์ี หรือเคานเ์ตอร์เซอร์วิส  

ทั้งภาคปกตแิละโครงการพิเศษ 

วันองัคารที่ 18 ก.ค. 2560 - 

วันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2560 

- - 



3                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

4  

ลาํดบั รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพเิศษ 

9 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ที่ผ่านการสอบโดย สอท. และโดยวิธอีื่นๆ โดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภาคปกต ิและภาค

พิเศษ ตรวจสอบข้อมูลการชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศกึษา การขึ้นทะเบยีนเป็น

นักศึกษาผ่านเวบ็ไซต ์

วันพธุที่ 19 ก.ค. 2560 -  

วันพฤหัสบดทีี่ 31 ส.ค. 2560 

- - 

10 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย 

วันจนัทร์ที่ 24 ก.ค. 2560 - - 

11 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

รับการปฐมนิเทศจากคณะ หรือพบอาจารย์ที่

ปรึกษา 

วันองัคารที่ 25 ก.ค.2560 - - 

12 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ร่วมกจิกรรมเตรียมความพร้อม 

นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วันพุธที่ 26 ก.ค. 2560 –  

วันอาทติย์ที่ 30 ก.ค. 2560 

- - 

13 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  ลงทะเบยีน

วิชาเรียนผ่านเวบ็ไซต ์

วันองัคารที่ 25 ก.ค. 2560 - 

วันอาทติย์ที่ 30 ก.ค. 2560 

- - 

14 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบยีนเป็น 

นักศึกษาใหม่ ณ สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

วันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 2560-  

วันอาทติย์ที่  6 ส.ค. 2560 

- - 

15 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

แจ้งความประสงคล์งทะเบยีนวิชาเรียนผ่าน

เวบ็ไซต ์

- วันองัคารที่ 19 ธ.ค. -  

วันจนัทร์ที่ 25 ธ.ค. 2560 

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. -  

วันพฤหัสบดทีี่ 31 พ.ค. 

2561 

16 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ดูผลการแจ้งความประสงคล์งทะเบยีนวิชาเรียน

จากเวบ็ไซต ์

- วันพฤหัสบดทีี่ 28 ธ.ค.

2560 เป็นต้นไป 

วันจนัทร์ที่ 4 ม.ิย. 2561 

เป็นต้นไป 

17 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60 เปล่ียนแปลง

แก้ไขรายวิชาที่ได้แจ้งความประสงคก์าร

ลงทะเบยีนวิชาเรียนแล้วผ่านเวบ็ไซต ์หรือ

บนัทกึข้อมูลการลงทะเบยีนวชิาเรียน (กรณทีี่

ไม่ได้แจ้งความประสงคฯ์) ผ่านเวบ็ไซตห์รือ

ลงทะเบยีนวิชาเรียน หรือพิมพ์ใบแจ้งยอด 

การชาํระเงิน 

- วันพฤหัสบดทีี่ 28 ธ.ค. 

2560 - วนัพฤหัสบดทีี่ 4 

ม.ค. 2561 

วันจนัทร์ที่ 4 ม.ิย. -  

วันพฤหัสบดทีี่ 7 ม.ิย. 

2561 

18 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ชาํระเงนิค่าขึ้นทะเบยีนเป็นนักศกึษา หรือ

ค่าลงทะเบยีนวิชาเรียนตามใบแจ้งยอดการชาํระ

เงนิที่ธนาคาร ที่ทาํการไปรษณย์ี หรือเคานเ์ตอร์

เซอร์วิส 

- วันพฤหัสบดทีี่ 28 ธ.ค. 

2560 - วนัพฤหัสบดทีี่ 4 

ม.ค. 2561 

วันจนัทร์ที่ 4 ม.ิย. -  

วันพฤหัสบดทีี่ 7 ม.ิย. 

2561 
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ภาคการศึกษา 

ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพเิศษ 

19 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 60  

ตรวจสอบข้อมูลการชาํระเงนิค่าธรรมเนียม

การศึกษา การลงทะเบยีนวิชาเรียนผ่านเวบ็ไซต ์

- วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 2560 - 

วันพุธที่ 31 ม.ค. 2561 

วันองัคารที่ 5 ม.ิย. -  

วันศุกร์ที่ 29 ม.ิย. 2561 

20 วันเปิดภาคการศึกษา วันจนัทร์ที่ 31 ก.ค. 2560 วันจนัทร์ที่ 8 ม.ค. 2561 วันจนัทร์ที่ 11 ม.ิย. 

2561 

21 วันต่อทะเบยีนเป็นนักศึกษาล่าช้า หรือวัน

ลงทะเบยีนวิชาเรียนล่าช้าผ่านเวบ็ไซต ์หรือ  

วันเพ่ิมวิชาเรียนผ่านเวบ็ไซต ์หรือพิมพ์ใบแจ้ง

ยอดการชาํระเงนิ หรือชาํระเงนิที่ธนาคาร  

ที่ทาํการไปรษณย์ี หรือเคานเ์ตอร์เซอร์วิส 

วันจนัทร์ที่ 31 ก.ค. - 

วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 2560 

วันจนัทร์ที่ 8 ม.ค. - 

วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561 

วันจนัทร์ที่ 11 ม.ิย. - 

วันพุธที่ 13 ม.ิย. 2561 

22 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา การต่อทะเบยีนเป็น

นักศึกษา หรือลงทะเบยีนวิชาเรียน หรือเพ่ิม

วิชาเรียนผ่านเวบ็ไซต ์

วันองัคารที่ 1 ส.ค. -  

วันพฤหัสบดทีี่ 31 ส.ค. 2560 

วันองัคารที่ 9 ม.ค. -  

วันพุธที่ 31 ม.ค. 2561 

วันองัคารที่ 12 ม.ิย. - 

วันศุกร์ที่ 29 ม.ิย. 2561 

23 วันถอนรายวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านเวบ็ไซต์

โดยที่รายวิชานั้นไม่ปรากฏในทรานสคริปต ์

วันจนัทร์ที่ 31 ก.ค. - 

วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 2560 

วันจนัทร์ที่ 8 ม.ค. -  

วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561 

วันจนัทร์ที่ 11 ม.ิย. - 

วันองัคารที่ 19 ม.ิย. 

2561 

24 วันที่นักศึกษาย่ืนคาํร้องขอเทยีบโอนรายวิชา วันจนัทร์ที่ 31 ก.ค. - 

วันองัคารที่ 15 ส.ค. 2560 

วันจนัทร์ที่ 8 ม.ค. - 

วันจนัทร์ที่ 22 ม.ค. 2561 

- 

25 วันสดุท้ายที่คณะขอเปิดรายวชิาและ 

วันสดุท้ายที่คณะส่งการขอเปล่ียนแปลง มข.30 

วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 2560 วันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561 วันพุธที่ 13 ม.ิย. 2561 

26 วันไหว้คร ู วันพฤหัสบดทีี่ 31 ส.ค. 2560 - - 

27 วันสดุท้ายที่คณะส่งรายวิชาที่ปิดให้สาํนักบริหาร

และพัฒนาวชิาการขออนุมตัมิหาวิทยาลัย

ประกาศปิดรายวิชา 

วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 2560 วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561 วันพธุที่ 20  ม.ิย. 2561  

28 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย - วันพฤหัสบดทีี่ 25 ม.ค.

2561 

- 

29 วันถอนรายวิชาเรียนโดยที่รายวิชานั้น ได้

สญัลักษณ ์W ที่สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ   

วันจนัทร์ที่ 28 ส.ค. - 

วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2560 

วันจนัทร์ที่ 5 ก.พ. -  

วันศกุร์ที่ 2 ม.ีค. 2561 

วันพุธที่ 20 ม.ิย. -  

วันศุกร์ที่ 29 ม.ิย. 2561 

30 วันที่นักศึกษาย่ืนคาํร้องขอสาํเรจ็การศึกษาผ่าน

เวบ็ไซต ์http://reg.kku.ac.th 

วันศุกร์ที่ 1 ก.ย. - วนัศุกร์ที่ 

29 ก.ย. 2560 

วันศุกร์ที่ 2  มี.ค. -  

วันศุกร์ที่ 30 ม.ีค. 2561 

วันจนัทร์ที่ 2 ก.ค. - วัน

ศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2561 

31 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบยีนหรือไม่

ลงทะเบยีนวิชาเรียน โดยมไิด้ลาพักการศึกษา 

วันศุกร์ที่ 1 ก.ย. 2560 วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561 - 

32 วันสอบกลางภาค วันจนัทร์ที่ 25 ก.ย. - วันศุกร์

ที่ 29 ก.ย. 2560 

วันจนัทร์ที่ 5 มี.ค. - 

วันศุกร์ที่ 9 ม.ีค. 2561 

- 



5                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

6  

ลาํดบั รายการ 
ภาคการศึกษา 

ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพเิศษ 

33 วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ตามกาํหนดของแต่ละคณะ 

34 วันลอยกระทง ประจาํปี พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560 - - 

35 วันสดุท้ายของการลาพักการศึกษา วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560 วันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 2561 วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561 

36 วันสดุท้ายของการเรียน วันอาทติย์ที่ 26 พ.ย. 2560 

 

วันอาทติย์ที่ 6 พ.ค. 2561 วันอาทติย์ที่ 22 ก.ค. 

2561 

37 วันสอบปลายภาค  วันจนัทร์ที่ 27 พ.ย. -  

วันจนัทร์ที่ 18 ธ.ค. 2560 

วันองัคารที่ 8 พ.ค. -  

วันจนัทร์ที่ 28 พ.ค. 2561 

วันจนัทร์ที่ 23 ก.ค. - 

วันพุธที่ 25 ก.ค. 2561 

38 วันปิดภาคการศึกษา 

 

วันองัคารที่ 19 ธ.ค. 2560 วันองัคารที่ 29 พ.ค. 2561 วันพฤหัสบดทีี่ 26 ก.ค. 

2561 

39 วันสดุท้ายที่คณะส่งผลการเรียนที่ผ่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะให้สาํนัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 ธ.ค. 2560 วันพฤหัสบดทีี่ 7 ม.ิย. 2561 วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 2561 

40 วันสดุท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดบัคะแนน

ที่ยังไม่สมบูรณ ์(ระดบัคะแนน I) ของ 

ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ  

ปีการศึกษา 2559 

วันพฤหัสบดทีี่ 21 ธ.ค. 2560 - - 

41 วันสดุท้ายของการส่งผลการแก้ไขระดบัคะแนน

ที่ยังไม่สมบูรณ ์(ระดบัคะแนน I) ของ 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 

- วันพฤหัสบดทีี่ 31 พ.ค.  

2561 

- 

42 วันประกาศรายชื่อนักศึกษาตกออก  

ปีการศึกษา 2559 

- - วันพฤหัสบดทีี่ 17 ส.ค. 

2561 

43 นักศึกษาที่มรีหัสขึ้นต้นด้วย 57 เป็นต้นไปต้อง

ได้รับการทดสอบวัดสมทิธภิาพภาษาองักฤษ 

(Khon Kaen University English Proficiency 

Test – KEPT) ก่อนการสาํเรจ็การศึกษาในปี 

พ.ศ. 2560 

   

     วันสอบ  คร้ังที่  1 วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. – วนัอาทติย์ที่ 19 พ.ย. 2560 

     วันสอบ  คร้ังที่  2 วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. – วนัอาทติย์ที่ 27 พ.ค. 2561 

44 วันสดุท้ายที่คณะกรรมการประจาํคณะให้ความ

เหน็ชอบ ให้นักศึกษาสาํเรจ็การศึกษาและมี

สทิธเิข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  

ประจาํปี พ.ศ. 2560 

วันองัคารที่ 31 ต.ค. 2560 - 

 

- 

 

45 พิธพีระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี พ.ศ. 

2560 
ประมาณเดอืนธนัวาคม 2560 

46 วันสดุท้ายของการจัดทาํรายงานผลการ

ดาํเนนิการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ

วันพฤหัสบดทีี ่18 ม.ค. 2561  วันพฤหัสบดทีี่ 28 ม.ิย. 

2561 

วันเสาร์ที่ 25 ส.ค. 2561 
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ภาคตน้ ภาคปลาย ภาคพเิศษ 

รายงานผลการดาํเนนิการของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 โดยบนัทกึผ่าน

เวบ็ไซต ์http://tqf.kku.ac.th 

47 วันสดุท้ายของการจัดทาํรายงานผลการ

ดาํเนนิการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7  

โดยบนัทกึผ่านเวบ็ไซตh์ttp://tqf.kku.ac.th 

วันจนัทร์ที่ 24 ก.ย. 2561 

 

 

 
 ข้อ  ๔ กาํหนดให้งดการเรียนการสอน ดังน้ี 

  (1) วันพฤหัสบดีที่ 31  สิงหาคม   2560 วันไหว้ครู 

  (2) วันจันทร์ที่ 25 กนัยายน - วันศุกร์ที่ 29 กนัยายน 2560  วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น 

                                          (เฉพาะรายวิชาที่เจ้าของรายวิชากาํหนด) 

  (3) วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 วันลอยกระทงประจาํปี พ.ศ. 2560 

  (4) ประมาณเดือนธนัวาคม 2560 พิธพีระราชทานปริญญาบัตร  

  ประจาํปี พ.ศ. 2560 

  (5) วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

  (6) วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย  

                                         (เฉพาะรายวิชาที่เจ้าของรายวิชากาํหนด) 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่        12     มิถุนายน   พ.ศ. 2560    

 

 

 

                                 ลงช่ือ เด่นพงษ์   สดุภักดี 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 

   รองอธกิาบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 

   ปฏบัิติการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๘   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 

ให้ประกาศว่า	

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ		

ดังต่อไปนี้	

	 มาตรา	๑	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.		

๒๕๕๘”	

	 มาตรา	๒	 พระราชบัญญตัน้ีิให้ใช้บังคับตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป	

	 มาตรา	๓		 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น		พ.ศ.		๒๕๔๑	

	 มาตรา	๔		 ในพระราชบัญญัตินี้	

	 	 “มหาวิทยาลัย”			 หมายความว่า			มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 	 “วิทยาเขต”			 หมายความว่า			เขตการศึกษาซึ่ งประกอบด้วย 

	 	 	 	 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ 

	 	 	 	 ในเขตท้องทีต่ามทีส่ภามหาวทิยาลยั 

	 	 	 	 กําหนด	

	 	 “สภามหาวิทยาลัย”			 หมายความว่า		สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 	 “สภาวิชาการ”	 หมายความว่า	 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 	 “สภาพนักงาน”			 หมายความว่า	 สภาพนกังานมหาวทิยาลยัขอนแก่น	

	 	 “พนักงานมหาวิทยาลัย”		หมายความว่า		พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”	 	 หมายความว่า	 	 พนักงานมหาวิทยาลัย		 

	 	 	 	 ข้าราชการ		ลูกจ้างของส่วนราชการ 

			 	 	 	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้างของ 

	 	 	 	 มหาวิทยาลัย	
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	 	 “รัฐมนตรี”			 หมายความว่า	 รัฐมนตรีผู ้รักษาการตามพระราช 

	 	 	 	 บัญญัตินี้	

	 มาตรา	๕		 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.		

๒๕๔๑		เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัตินี้		และเป็นนิติบุคคล	

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ	 ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศกึษาธิการ	และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	และไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น	

	 มาตรา	๖		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	

หมวด ๑ 

บททั่วไป   

	 มาตรา	๗		 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง	มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา	ส่งเสริม		

ประยุกต์	 และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	 ทําการสอน	วิจัย	พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี		 

ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม		และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม	

	 มาตรา	๘		 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา	๗	 ให้มหาวิทยาลัย 

คํานึงถึง	

	 	 (๑)	 ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา	

	 	 (๒)	 ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ	 	ควบคู่ไปกับคุณธรรม 

และจริยธรรม	

	 	 (๓)		มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	

	 	 (๔)		ความโปร่งใส		ความถูกต้อง		การตรวจสอบได้		และความรับผิดชอบต่อ

รัฐและสังคม	

	 	 (๕)		ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ	

	 	 (๖)		 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๙		 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน	ดังต่อไปนี้	

	 	 (๑)		สํานักงานสภามหาวิทยาลัย	

	 	 (๒)		สํานักงานอธิการบดี	

	 	 (๓)		สํานักงานวิทยาเขต	

	 	 (๔)		คณะ	
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	 	 (๕)		 วิทยาลัย	

	 	 (๖)		 สถาบัน

	 	 (๗)		สํานัก

	 มหาวทิยาลยัอาจให้มส่ีวนงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ		วทิยาลยั		สถาบนั			

หรือสํานัก		เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา	๗	เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้	

	 มาตรา	๑๐		การจัดตั้ง		การรวม		และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา		๙	ให้ทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	และในกรณีการจัดต้ังและการรวมส่วนงาน			 

ให้กําหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย	

	 การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา		๙		ให้ทําเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั	

	 การดาํเนนิการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง	ต้องคํานงึถงึคุณภาพทางวชิาการ	ความคุ้มค่า

ของการใช้งบประมาณ	การลดความซํา้ซ้อน	และการเพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิารเป็นสาํคญั		

	 มาตรา	๑๑	ภายใต้วตัถปุระสงค์ตามมาตรา	๗		มหาวทิยาลยัอาจรบัสถานศึกษาชัน้สงู	หรอื

สถาบนัอืน่เข้าสมทบในมหาวทิยาลยัได้		และมอีาํนาจให้ปรญิญา		อนปุรญิญา		หรอืประกาศนยีบตัร

ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้	

	 การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 

ตามวรรคหนึ่ง	ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

	 การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๑๒		ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา	๗	มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนิน

การวจิยัร่วมกบัสถานศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนัวจิยัอืน่ในประเทศ		หรอืต่างประเทศ		หรอืขององค์การ

ระหว่างประเทศได้	 โดยในการจัดการศึกษา	มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา	อนุปริญญา	หรือ

ประกาศนียบตัรช้ันหนึง่ชัน้ใดร่วมกบัสถานศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนัวจิยัอืน่แก่ผูส้าํเรจ็การศกึษาได้	

	 การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง	 ให้ทําเป็นประกาศของ

มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

	 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๑๓	กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครอง 

และประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	

	 มาตรา	๑๔	มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง	ๆ		ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุ

ไว้ในมาตรา		๗	อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง	

	 	 (๑)		ซื้อ	 ขาย	 จ้าง	 รับจ้าง	 สร้าง	 จัดหา	 โอน	 รับโอน	 เช่า	 ให้เช่า	 เช่าซ้ือ		 

ให้เช่าซือ้	แลกเปลีย่น	และจาํหน่าย	หรอืทาํนติกิรรมใด	ๆ 		เพือ่ประโยชน์แก่กจิการของมหาวทิยาลยั		



10      คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  2560

ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์	 	 มีสิทธิครอบครอง	 มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	หรือมีทรัพยสิทธ ิ
ต่าง	ๆ 		ในทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยั		และจําหน่ายทรัพย์สนิท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจกัร		 
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้
	 การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	 ให้กระทําได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา	๑๗		ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้	
	 	 (๒)		ดาํเนินกจิการวทิยกุระจายเสยีง		วทิยโุทรทัศน์		กจิการโทรคมนาคม		หรอื
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ	
	 	 (๓)		รับค่าธรรมเนียม		ค่าบํารุง		ค่าตอบแทน		เบี้ยปรับ		และค่าบริการในการ
ให้บรกิารภายในอาํนาจหน้าทีข่องมหาวิทยาลยั		รวมทัง้ทาํความตกลงและกาํหนดเงือ่นไขเก่ียวกับ
การนั้น	
	 	 (๔)		กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน	 โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน		 
ถือหุ้นเข้าเป็นหุ้นส่วน	และลงทุนหรือร่วมลงทุน	ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย		 
	 	 การกู้ยืมเงิน	การให้กู้ยืมเงิน	การถือหุ้น	การเข้าเป็นหุ้นส่วน		การลงทุน	หรือ
การร่วมลงทุน	 	ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรีก่อน	
	 	 (๕)		ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	
	 	 (๖)		 กําหนดค่าตอบแทนหรือค ่าตอบแทนพิเศษ	 รวมทั้งสวัสดิการ	 
สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ	์	 
วิธีการ		และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	
	 	 (๗)		จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง	ๆ	ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย		 
โดยการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	
	 	 (๘)		ปกครอง		ดแูล		บาํรงุรกัษา		จดัการ		ใช้		และจดัหาประโยชน์จากทรพัย์สนิ
ของมหาวิทยาลัย		และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ	
	 	 (๙)		จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่ เป ็นนิติบุคคล		 
รวมตลอดถงึลงทนุหรอืร่วมลงทุนกบับุคคลหรือนิตบุิคคลใด		เพือ่ดาํเนนิกจิการทีเ่กีย่วกบัหรอืต่อ
เนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย	 หรือนําผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์	 
เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย	
	 มาตรา	๑๕		รายได้ของมหาวิทยาลัย	มีดังต่อไปนี้	
	 	 (๑)		 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี	
	 	 (๒)		เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย	
	 	 (๓)		เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน	 และรายได้หรือผล
ประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว	
	 	 (๔)		ค่าธรรมเนียม	ค่าบํารุง	 	ค่าตอบแทน	 	 เบี้ยปรับ	 	และค่าบริการต่าง	ๆ		 
ของมหาวิทยาลัย	
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 	 (๕)	 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	
	 	 (๖)		 รายได้หรอืผลประโยชน์ทีไ่ด้มาจากการใช้ทีร่าชพสัดุ		หรอืจดัหาประโยชน์
ในที่ราชพัสดุ	ที่มหาวิทยาลัยปกครอง	ดูแล	ใช้	หรือจัดหาประโยชน์	
	 	 (๗)		รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
	 เงนิอดุหนนุท่ัวไปตาม	(๑)	นัน้	รฐับาลพงึจดัสรรให้แก่มหาวทิยาลยัโดยตรง	 เป็นจาํนวนที่
เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและ 
การพัฒนามหาวิทยาลัย		เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา	
	 รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	
	 ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
ของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่าง	ๆ 		ที่เหมาะสม	และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่น
ได้	 	 รัฐบาลพึงจัดสรร	 เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของ
มหาวิทยาลัย	
	 ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน	เงินประจําตําแหน่ง	ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น
ใด	 ให้แก่ข้าราชการ	 ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่
มหาวิทยาลัย	ในสัดส่วนเดียวกัน		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย		
	 มาตรา	๑๖	มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู ้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 
ในมหาวทิยาลยัและนักศกึษาซึง่ขาดแคลนทนุทรพัย์อย่างแท้จรงิให้มีโอกาสเรยีนจนสาํเรจ็ปรญิญา
ตรี	
	 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง	 	 ให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับ	ของมหาวิทยาลัย	
	 มาตรา	๑๗	บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือซ้ือด้วย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย		หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย		หรือได้มาโดยทางอื่น		
ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย	
	 มาตรา	๑๘	ทรัพย์สนิของมหาวทิยาลยัทีใ่ช้เพ่ือประโยชน์เกีย่วกบัการศึกษา	การวจิยั			การ
ให้บริการทางวิชาการ	 และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 ไม่อยู ่ในความรับผิดแห่ง 
การบังคับคดีทั้งปวง		รวมทั้งการบังคับทางปกครอง		และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้
กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้	
	 มาตรา	๑๙	บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา		๗	
	 เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู ้อุทิศให้ 
กําหนดไว้	และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา	๗	แต่ถ้ามีความจําเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว	มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท		
หากไม่มีทายาท	หรือทายาทไม่ปรากฏ		จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย	
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หมวด  ๒ 

การดําเนินการ 
  

	 มาตรา	๒๐		ให้มีสภามหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย	

	 	 (๑)	 นายกสภามหาวิทยาลัย		ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ		แต่งตั้ง

	 	 (๒)		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน	ซึ่งจะได  ้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	

	 	 (๓)		อธิการบดี	

	 	 (๔)		นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัขอนแก่น		ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น		

ประธาน	สภาพนักงาน		และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	

	 	 (๕)		กรรมการสภามหาวทิยาลยัจํานวนสีค่น		ซึง่เลอืกจากผูด้าํรงตาํแหน่งรอง

อธกิารบดจีาํนวนหนึง่คน		เลอืกจากผู้ดาํรงตําแหน่งหวัหน้าส่วนงานตามมาตรา		๙		(๔)		และ		(๕)		

จาํนวนสองคน		และเลอืกจาก	ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าส่วนงานตามมาตรา		๙		(๖)		(๗)		และวรรคสอง		

จํานวนหนึ่งคน	

	 	 (๖)		 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน	 	ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา 

จํานวนสามคน		และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําจํานวนหนึ่งคน	

	 หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รง

คุณวุฒิให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงในจํานวนนี้ต้องสรรหากรรมการสภา

มหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุจิากบัญชรีายชือ่ท่ีคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนดจาํนวนหนึง่คน		

	 คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม	(๕)	 	และ	 	 (๖)		 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก	

สภามหาวิทยาลัย	 และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือเม่ือไม่มีผู ้ดํารงตําแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัย	หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง	

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย	

	 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	 	และ 

จะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้	

	 มาตรา	๒๑	นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิตามมาตรา		

๒๐	(๒)	ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้	



13                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

	 	 (๑)	 เป็นผูท้รงคณุวฒุ	ิมีความรูแ้ละประสบการณ์ในด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย	

	 	 (๒)	 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง	 	หรือเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีตําแหน่ง 

บริหารในพรรคการเมือง	

	 	 (๓)	 มีคุณสมบัติอื่น	ๆ		ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๒๒	 นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิ ตามมาตรา	 

๒๐	(๒)	มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี	และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งใหม่อีกได้

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา	๒๐	 (๕)	 และ	 (๖)	มีวาระการดํารงตําแหน่ง 

คราวละสามปี		และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้	

	 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ	 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามมาตรา		๒๐	(๒)	(๕)	และ	(๖)	พ้นจากตําแหน่งเมื่อ	

	 	 (๑)		ตาย	

	 	 (๒)		ลาออก	

	 	 (๓)		ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวทิยาลยั

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น	

	 	 (๔)		 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	

	 	 (๕)		 เป็นบุคคลล้มละลาย	

	 	 (๖)		 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด	

	 	 (๗)		ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก	

	 ในกรณทีีตํ่าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัว่างลงไม่ว่าด้วย

เหตุใดและยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

แทนตําแหน่งที่ว่าง	ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่	

	 ในกรณีทีน่ายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา	๒๐	(๒)		(๕)	

และ	(๖)	พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ	และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งต้ังหรือได้มีการ

แต่งตั้งหรือเลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว	 ให้ผู ้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งต้ังหรือ 

ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเลือก	อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน	แต่ถ้า 

วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน	จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้		

	 ในกรณีทีน่ายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ			

แต่ยงัมไิด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ		แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่	 ให้นายกสภามหาวิทยาลัย

หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัซึง่พ้นจากตําแหน่งปฏบิตัหิน้าท่ีต่อไป		จนกว่าจะได้ทรงพระกรณุา
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โปรดเกล้าฯ		แต่งตัง้นายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิ	หรอืเลอืก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว	

	 มาตรา	๒๓	สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย		 

อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง		

	 	 (๑)	 กาํหนดทศิทาง	เป้าหมายของมหาวิทยาลยั	และวางนโยบาย	รวมท้ังอนมัุติ

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

	 	 (๒)	 ออกข้อบงัคบั	ระเบียบ	ประกาศ	และคาํสัง่ของมหาวทิยาลยั		เพือ่ประโยชน์

ในการปฏบิติังานของมหาวทิยาลยั	และอาจมอบหมายให้มหาวทิยาลยัหรอืส่วนงานใดในมหาวทิยาลยั

เป็นผู้ออกข้อบังคับ		ระเบียบ		ประกาศ		และคําสั่งสําหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง	ๆ		ไปได้	

	 	 (๓)	 ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย	

	 	 (๔)		ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร	 การเงิน	 การพัสดุ	 และทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัย	

	 	 (๕)	 อนุมัติการจัดตั้ง	 การรวม	 และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย		 

รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว	

	 	 (๖)	 อนุมัติการจัดตั้งองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคล	 ตลอดจนกําหนดนโยบาย 

ขององค์กรดังกล่าว	

	 	 (๗)		กาํหนดนโยบาย		หลกัเกณฑ์		และวธิกีารเกีย่วกบัการจดัหารายได้		จดัหา

แหล่งทุน	และทรัพยากรอื่น	

	 	 (๘)		 อนุมัตกิารตัง้งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวทิยาลยั		

	 	 (๙)	 อนุมัตหิลกัสตูรการศกึษาและการเปิดสอน		รวมทัง้การปรบัปรงุ		การยุบรวม		

หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา	

	 	 (๑๐)		อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูง

หรือสถาบันอื่น	

	 	 (๑๑)		อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถาน

ศึกษาชั้นสูง	หรือสถาบันวิจัยอื่น	

	 	 (๑๒)	อนุมัติการให้ปริญญา	 อนุปริญญา	 และประกาศนียบัตร	 ทั้งของ

มหาวิทยาลัย	 	 และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น		 

รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์	

	 	 (๑๓)	แต่งตัง้และถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย		

และประธาน	และกรรมการสภาวิชาการ	

	 	 (๑๔)	แต่งตั้งคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เพื่อกระทําการใด	ๆ	อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย	 รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะ
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กรรมการ		คณะอนกุรรมการ	หรือบุคคลดงักล่าวทําการแทน		แล้วรายงานให้สภามหาวทิยาลยัทราบ	
	 	 (๑๕)	พจิารณาดาํเนินการเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งต้ัง	และพจิารณา
ถอดถอน	นายกสภามหาวทิยาลยั		กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิอธกิารบด	ี	ศาสตราจารย์		
และศาสตราจารย์พิเศษ	
	 	 (๑๖)		แต่งต้ังและถอดถอนรองอธกิารบด	ี	และหวัหน้าส่วนงานตามมาตรา		๙	
	 	 (๑๗)	แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์	 	 รองศาสตราจารย์พิเศษ		 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามมาตรา		๕๖		วรรคสาม	
	 	 (๑๘)	ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตหิน้าทีข่องอธกิารบดแีละหวัหน้าส่วน
งานตามมาตรา		๙		(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	และวรรคสอง	
	 	 (๑๙)	รบัรองรายงานประจาํปีของมหาวทิยาลยัและเสนอรายงานนัน้ต่อรฐัมนตรี
เพื่อทราบ
	 	 (๒๐)	ปฏบัิตหิน้าท่ีอืน่เกีย่วกับกจิการของมหาวิทยาลยัทีมิ่ได้ระบใุห้เป็นหน้าที่
ของส่วนงานใดหรือของผู้ใดโดยเฉพาะ	
	 มาตรา	๒๔	การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย	
	 มาตรา	๒๕	 ให้มสีภาวชิาการ	ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจาํนวนไม่น้อย
กว่าสบิห้าคนแต่ไม่เกนิยีส่บิคนซึง่สภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้	
	 คุณสมบตั	ิหลกัเกณฑ์	วธิกีารได้มา	วาระการดํารงตําแหน่ง	 และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ	 	 รวมทั้งอํานาจหน้าที่	 	 ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน 
ของสภาวิชาการ	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	
	 มาตรา	๒๖	ให้มีสภาพนักงาน		ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย	
	 จาํนวน	คณุสมบัต	ิหลกัเกณฑ์	วธิกีารได้มา	วาระการดาํรงตําแหน่ง	และการพ้นจากตําแหน่ง 
ของประธานกรรมการและกรรมการ	ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงาน		 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	
	 มาตรา	๒๗	สภาพนักงานมีอํานาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	
	 	 (๑)	 เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ
บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย	
	 	 (๒)		 ส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างมหาวทิยาลยักบัพนกังานมหาวทิยาลยั
และระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน	
	 	 (๓)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย		
	 มาตรา	๒๘	ให้มีคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั		ประกอบด้วยประธานกรรมการ

และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	
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 คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัมอํีานาจหน้าทีใ่ห้คาํแนะนาํปรกึษาแก่มหาวทิยาลยั	

ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย	และสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย	

	 จาํนวน	คณุสมบัต	ิหลกัเกณฑ์	วธิกีารได้มา	วาระการดํารงตําแหน่ง	และการพ้นจากตําแหน่ง

ของประธานกรรมการและกรรมการ	ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๒๙	ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	ประกอบด้วย	

	 	 (๑)	 ประธานกรรมการ	ได้แก่		อธิการบดี	

	 	 (๒)		 กรรมการโดยตาํแหน่ง	ได้แก่	รองอธกิารบดี		ประธานสภาพนกังาน	และ

หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา	๙	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	และวรรคสอง

	 ให้อธกิารบดีแต่งตัง้รองอธกิารบดคีนหนึง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั		

และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้	

	 มาตรา	๓๐	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 	 (๑)	 พจิารณาและกลัน่กรองข้อบงัคบัและระเบียบของมหาวทิยาลยั		เพือ่เสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัย	

	 	 (๒)		เสนอการจัดตัง้	การรวม	และการยบุเลกิส่วนงาน		และการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย	

	 	 (๓)		ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย 

และอธิการบดีมอบหมาย		หรือที่มิได้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ	

	 	 (๔)		แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด	ๆ		

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	

	 	 (๕)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย	

	 การประชมุและวธิดีาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั	ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั	

ของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๓๑	ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย	 คณะกรรมการการเงิน	 

และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	และคณะกรรมการอุทธรณ์	ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจํา

มหาวิทยาลัย	

	 องค์ประกอบ	จํานวน	คุณสมบตัิ		หลกัเกณฑ์	วิธกีารได้มา	วาระการดํารงตาํแหนง่	และการ

พ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ	 	 รวมทั้งอํานาจหน้าที่	 ตลอดจนการประชุม

และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง		ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๓๒	ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด	 และรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย	และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี	หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วย

อธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด	 เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี 

มอบหมายก็ได้	
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 มาตรา	๓๓	อธิการบดีนั้น	 จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ	 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา		๓๖	
	 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี		ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	
	 รองอธกิารบดนีัน้	ให้สภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้โดยคาํแนะนาํของอธกิารบด	ีจากผูม้คีณุสมบตัิ	
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา		๓๖	
	 ผู้ช่วยอธิการบดีน้ัน	 ให้อธิการบดีแต่งต้ังจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา		๓๖	
	 มาตรา	๓๔	อธกิารบด	ีรองอธกิารบด	ี	ผู้ช่วยอธกิารบด	ี	และหวัหน้าส่วนงานตามมาตรา		๙		
(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	และวรรคสอง	จะแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยก็ได้	
	 มาตรา	๓๕	อธกิารบดมีวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสีปี่	และจะทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ		
แต่งตั้งใหม่อีกได้		แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
	 เมือ่อธกิารบดีพ้นจากตาํแหน่ง		ให้รองอธกิารบดแีละผูช่้วยอธกิารบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย	
	 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ	อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ	
	 	 (๑)		ตาย	
	 	 (๒)	 ลาออก	
	 	 (๓)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา		๓๖	
	 	 (๔)		 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	
	 	 (๕)		 เป็นบุคคลล้มละลาย	
	 	 (๖)		 สภามหาวทิยาลยัมีมตใิห้ถอดถอนด้วยคะแนนเสยีงเกนิกว่ากึง่หนึง่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด	
	 	 (๗)		สภามหาวทิยาลัยมมีตใิห้พ้นจากตาํแหน่ง		เนือ่งจากไม่ผ่านการประเมิน
ผลตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา		๔๖	
	 	 (๘)		ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก	
	 มาตรา	๓๖	อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้	
	 	 (๑)	 สาํเรจ็การศกึษาไม่ตํา่กว่าชัน้ปรญิญาเอกหรือเทยีบเท่าจากมหาวิทยาลยั		
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้าน
การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี	 ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรอง	
	 	 (๒)		สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาชัน้หน่ึงช้ันใดหรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยั		
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้าน 
การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง		หรอืมปีระสบการณ์ด้านการบรหิารอืน่ตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดในข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี	
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	 ผู้ช่วยอธกิารบดต้ีองสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาชัน้หน่ึงชัน้ใดหรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยั	

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง	

	 นอกจากคณุสมบตัติามวรรคหนึง่และวรรคสอง	อธกิารบด	ีรองอธกิารบดี	และผูช่้วยอธกิารบดี	

ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย		

	 มาตรา	๓๗	อธกิารบดเีป็นผูแ้ทนของมหาวทิยาลยัในกจิการทัง้ปวง		และให้มอีาํนาจหน้าที	่	

ดังต่อไปนี้	

	 	 (๑)	 บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ		 

ระเบยีบ	ประกาศ	และคาํสัง่ของมหาวทิยาลยั	รวมทัง้นโยบายและวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยั		

	 	 (๒)	 จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด		รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง	ๆ		ของมหาวิทยาลัย	

	 	 (๓)	 จัดหารายได้และทรพัยากรจากแหล่งต่างๆ	เพือ่สนบัสนนุการดําเนนิภารกจิ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

	 	 (๔)	 จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย	 	 เพื่อเสนอขออนุมัต ิ

ต่อสภามหาวิทยาลัย	

	 	 (๕)	 บริหารงานบุคคล	การเงิน	 การพัสดุ	 และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย		กฎ		ข้อบังคับ		ระเบียบ		ประกาศ		และคําสั่งของมหาวิทยาลัย	รวมทั้งมติ

ของสภามหาวิทยาลัย	

	 	 (๖)	 แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี	

	 	 (๗)		ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องหวัหน้าส่วนงานตามมาตรา		

๙	(๑)	(๒)		และ		(๓)	

	 	 (๘)	 แต่งต้ังและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน 

ตามมาตรา		๙		(๔)	(๕)		(๖)	(๗)	และวรรคสอง		ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน	

	 	 (๙)		บรรจ	ุแต่งตัง้		ถอดถอน		และดาํเนนิการทางวนิยัแก่พนกังานมหาวทิยาลยั		

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 	 (๑๐)	 เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง	 ๆ	 และ 

รายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย	

	 	 (๑๑)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย		กฎ		ข้อบังคับ		ระเบียบ		ประกาศ		และ

คําสั่งของมหาวิทยาลัย		หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย	

	 มาตรา	๓๘	ในกรณีท่ีอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 	 ให้รองอธิการบดีเป็น	 

ผู้รักษาการแทน	 ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน	 ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็น 

ผูรั้กษาการแทน	ถ้าอธิการบดมีไิด้มอบหมาย	ให้รองอธกิารบดีทีม่อีาวโุสสงูสุดเป็นผูร้กัษาการแทน	 
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	 ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้าํรงตาํแหน่งอธกิารบด	ีหรอืไม่มผีูร้กัษาการแทนอธกิารบดีตามวรรคหนึง่		

หรอืมีแต่ไม่อาจปฏบิติัหน้าทีไ่ด้	ให้สภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้ผูม้คีณุสมบัติและไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามมาตรา	๓๖	เป็นผู้รักษาการแทน	

	 มาตรา	๓๙	มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนงาน	 

ตามมาตรา	๙	ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	 โดยกําหนดให้เป็นวิทยาเขตได้	 ท้ังนี้		 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด	

	 ในวทิยาเขตหนึง่	อธกิารบดอีาจมอบอาํนาจให้รองอธกิารบดคีนหนึง่	หรอืหวัหน้าส่วนงาน	

ตามมาตรา		๙	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	หรอืวรรคสอง		ทีอ่ยูใ่นวทิยาเขตนัน้		ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนอธกิารบดี

เฉพาะในวิทยาเขตนั้นได้	

	 มาตรา	๔๐	การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา	๙	(๑)	(๒)		และ		(๓)		ให้เป็น

ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 ในส่วนงานตามมาตรา		๙	(๔)	(๕)	(๖)		(๗)		และวรรคสอง		ให้มหีวัหน้าส่วนงานคนหนึง่	

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	 	 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน	 มีวาระการดํารง 

ตําแหน่งคราวละสี่ปี	 และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน

มิได้	 	 และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน	 เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบ 

ตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้

	 ชื่อตําแหน่ง	 คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	 วิธีการได้มา	และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้า 

ส่วนงาน	 รองหัวหน้าส่วนงาน	หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรคสอง	 รวมทั้งอํานาจหน้าที่		 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 เมื่อหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา	๙	(๔)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	และวรรคสอง	พ้นจากตําแหน่ง			 

ให้รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานนั้นพ้นจากตําแหน่งด้วย	

	 มาตรา	 ๔๑	 ให้ส่วนงานตามมาตรา	 ๙	 ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน		 

จัดให้มีคณะกรรมการประจําส่วนงาน	

	 ส่วนงานตามมาตรา	๙	ที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	 อาจจัดให้ม ี

คณะกรรมการประจําส่วนงานได้	

	 องค์ประกอบ	 จํานวน	 คุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	 วิธีการได้มา	 วาระการดํารงตําแหน่ง		 

และการพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ		รวมทั้งอํานาจหน้าที่	ตลอดจนการ

ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการประจําส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง		 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๔๒	ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี		รองอธิการบดี		และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา		๙		

ต้องปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา	ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย		

และจะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้	
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	 ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว	 ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีก

เพียงหนึ่งตําแหน่ง		แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	

	 มาตรา	๔๓	นอกจากท่ีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตนิี	้การรกัษาการแทน	การมอบอาํนาจ

ให้ปฏิบัติการแทน	ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง	ๆ		 

ในมหาวิทยาลัย		ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 ในกรณีที่มีกฎหมาย	กฎ	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	คําสั่ง	 หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือ 

กาํหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ	อนกุรรมการ	หรอืให้มีอาํนาจหน้าทีอ่ย่างใด	ให้ผูร้กัษา 

การแทน	หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ	อนุกรรมการ	หรือมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ 

ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย	แล้วแต่กรณี	

หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน

	 มาตรา	๔๔		ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ	 

และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย	

	 ระบบ	หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตาม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

	 มาตรา	๔๕	ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย	

	 ระบบ		หลักเกณฑ์		และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย		ให้เป็นไปตามข้อบังคับ	

ของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๔๖	 ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดี	

และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา	๙	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	และวรรคสอง	

	 ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา	๙		

(๑)	(๒)		และ		(๓)	

	 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์		

วิธีการ		และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๔๗	ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัย	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	
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หมวด  ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ   

	 มาตรา	๔๘	ให้มหาวทิยาลยัวางและรกัษาไว้ซึง่ระบบบญัชีอนัถกูต้อง	แยกตามส่วนงานของ

มหาวิทยาลัย	 มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์	 หนี้สิน	 ทุน	 รายได  ้

และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน	ๆ	และให้มีการ

ตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจํา	

	 การบนัทกึรายการในสมุดบัญชตีามวรรคหน่ึง		ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง

ทั่วไป	

	 มาตรา	๔๙	ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน	 	และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	

	 วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๕๐	ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

แต่งต้ังโดยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชขีองมหาวทิยาลยั		และ

ให้ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี	

	 มาตรา	๕๑	ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ		 

ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย	 เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู ้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย	 และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องของ

มหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น	

	 มาตรา	๕๒	 ให้ผู ้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภา

มหาวทิยาลยัภายในหน่ึงร้อยห้าสบิวนันับแต่วนัสิน้ปีบัญช	ีเพือ่ให้สภามหาวทิยาลยัเสนอต่อรฐัมนตรี

	 ให้มหาวทิยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีท่ีสิน้ไปนัน้		แสดงบญัชงีบดุล		บญัชทีาํการ			

และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว	 	 พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย 

ในปีที่ล่วงมาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	

	 มาตรา	๕๓	ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
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หมวด ๕ 
การกํากับและดูแล

	 มาตรา	๕๔	รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย	 

ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของมหาวทิยาลยัตามมาตรา	๗	และให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล	

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ	 ในกรณีท่ีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการ 

ดาํเนินกจิการของมหาวทิยาลยัซึง่อาจเกดิความเสยีหายต่อส่วนรวม		ให้รฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี

พิจารณา	 เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว	 ให้ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 

คําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	

	 มาตรา	๕๕	บรรดาเรือ่งทีม่หาวทิยาลยัจะต้องเสนอไปยงัคณะรฐัมนตรีตามพระราชบญัญตัิ

นี้	ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	

หมวด ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ

	 มาตรา	๕๖	คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ	ดังต่อไปนี้	

	 	 (๑)	 ศาสตราจารย์	

	 	 (๒)		รองศาสตราจารย์	

	 	 (๓)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

	 	 (๔)		อาจารย์	

	 ศาสตราจารย์นัน้	จะได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้โดยคําแนะนาํของสภามหาวทิยาลยั	

	 สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้โดยทําเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

	 คุณสมบติั	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารแต่งตัง้และถอดถอนผูดํ้ารงตาํแหน่งทางวชิาการ		ให้เป็น

ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๕๗	ศาสตราจารย์พิเศษน้ัน		จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ		แต่งต้ังจากผูซ้ึง่มไิด้

เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย

	 คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ	ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๕๘	ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษ	 และ 

พ้นจากตาํแหน่งไปโดยไม่มคีวามผดิ		สภามหาวทิยาลยัอาจแต่งต้ังให้เป็นศาสตราจารย์เกยีรติคุณ

ในสาขาวิชา	ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้	
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 คุณสมบติั	หลกัเกณฑ์		และวธิกีารแต่งตัง้และถอดถอนศาสตราจารย์เกยีรติคณุ	ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๕๙	สภามหาวทิยาลยัอาจแต่งตัง้ผูซ้ึง่มคุีณสมบตัเิหมาะสมและมไิด้เป็นคณาจารย์

ประจําของมหาวิทยาลยัเป็นรองศาสตราจารย์พเิศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษได้		โดยคาํแนะนาํ

ของสภาวิชาการ	

	 อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู ้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได ้เป ็นคณาจารย์ประจํา 

ของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษได้	 	 โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่ม ี

หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	

	 คุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ		และอาจารย์พิเศษ	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๖๐	บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์		

ศาสตราจารย์พเิศษ		หรอืได้รบัแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ		รองศาสตราจารย์			

รองศาสตราจารย์พิเศษ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ		หรือตําแหน่งทางวิชาการ	

ทีเ่รยีกช่ืออย่างอืน่ตามพระราชบัญญตัน้ีิ		ให้มีสทิธใิช้ตาํแหน่งทางวชิาการดงักล่าวเป็นคาํนาํหน้านาม	

เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป	

	 การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหนึ่ง		ให้ใช้อักษรย่อ		ดังต่อไปนี้	

	 ศาสตราจารย์			 	 ใช้อักษรย่อ		 ศ.	

	 ศาสตราจารย์พิเศษ		 ใช้อักษรย่อ		 ศ.		(พิเศษ)	

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ		 ใช้อักษรย่อ		 ศ.	(เกียรติคุณ)	

	 รองศาสตราจารย์			 ใช้อักษรย่อ		 รศ.	

	 รองศาสตราจารย์พิเศษ		 ใช้อักษรย่อ		 รศ.	(พิเศษ)	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		 ใช้อักษรย่อ		 ผศ.	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ		 ใช้อักษรย่อ		 ผศ.		(พิเศษ)	

	 การใช้คาํนาํหน้านามและการใช้อกัษรย่อคาํนาํหน้านามสําหรบัตาํแหน่งทางวชิาการทีเ่รยีกชือ่

อย่างอื่น	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

	 มาตรา	๖๑	ปริญญามีสามชั้น		คือ	

	 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 ดุษฎีบัณฑิต		 ใช้อักษรย่อ	ด.	

	 ปริญญาโท			 เรียกว่า		 มหาบัณฑิต		 ใช้อักษรย่อ	ม.	

	 ปริญญาตรี			 เรียกว่า		 บัณฑิต			 ใช้อักษรย่อ	บ.	
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	 มาตรา	๖๒	มหาวทิยาลยัมีอาํนาจให้ปรญิญา	อนุปรญิญา	หรอืประกาศนยีบตัรในสาขาวชิา

ทีม่กีารสอนในมหาวทิยาลยั		และให้หรอืร่วมให้ปรญิญา		อนปุรญิญา		หรอืประกาศนยีบตัรในสาขา

วชิาทีม่กีารจดัการศกึษาร่วมกบัสถานศกึษาชัน้สงูหรือสถาบันวจิยัอืน่ในประเทศ		หรอืต่างประเทศ		

หรือขององค์การระหว่างประเทศ	

	 การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา	อนุปริญญา	หรือประกาศนียบัตรชั้นใด	และจะใช้

อักษรย่อสําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร	 	 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา	

	 มาตรา	๖๓	สภามหาวทิยาลยัอาจออกข้อบังคบักาํหนดให้ผูส้าํเรจ็การศกึษาชัน้ปรญิญาตรี

ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้	

	 มาตรา	๖๔	สภามหาวทิยาลยัอาจออกข้อบังคับกาํหนดให้มปีระกาศนยีบตัรชัน้ต่าง	ๆ 			และ

อนุปริญญาได้		ดังต่อไปนี้	

	 	 (๑)	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา

ใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว	

	 	 (๒)	 ประกาศนียบตัรบณัฑติ		ออกให้แก่ผูส้าํเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาใดสาขา

วิชาหนึ่ง	ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว	

	 	 (๓)	 อนุปริญญา	ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 

ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี	

	 	 (๔)	 ประกาศนียบัตรประเภทอื่น	ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา	

	 มาตรา	๖๕	มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักด์ิแก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย	 

เหน็ว่าทรงคณุวฒุสิมควรแก่ปรญิญานัน้	ๆ 	แต่จะให้ปรญิญาดังกล่าวแก่ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลัย			

ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง	ๆ	 	 ในมหาวิทยาลัย	นายกสภามหาวิทยาลัย	หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ในขณะดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้	

	 ชัน้		สาขาของปริญญา		และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากติติมศกัด์ิ		ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั	

ของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๖๖	มหาวทิยาลยัอาจกาํหนดให้มคีรยุวทิยฐานะหรอืเขม็วทิยฐานะเป็นเครือ่งหมาย

แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา	อนุปริญญา	หรือประกาศนียบัตร	 	และอาจกําหนดให้มีครุย 

ประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	 ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย		 

ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร	หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้	

	 การกําหนดลักษณะ	ชนิด		ประเภท		และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ		เข็มวิทยฐานะ			

และครุยประจําตําแหน่ง	 	 ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 
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	 ครุยวิทยฐานะ	 เข็มวิทยฐานะ	และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด	 โดยมีเงื่อนไข 

อย่างใด	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๖๗	มหาวทิยาลยัอาจกาํหนดให้มีตรา	เครือ่งหมาย		หรอืสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

หรอืส่วนงานของมหาวทิยาลยัได้	โดยทาํเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกจิจานุเบกษา	

	 การใช้ตรา		เครื่องหมาย		หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า		หรือการใช้สิ่งดังกล่าว

ทีม่ใิช่เพ่ือประโยชน์ของมหาวทิยาลยัหรอืส่วนงานของมหาวทิยาลยั		ต้องได้รบัอนญุาตเป็นหนงัสอื

จากมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๖๘	มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเครื่องแบบ	 	 เครื่องหมาย	 	หรือเคร่ืองแต่งกาย	 

ของนกัศึกษาและผู้ปฏิบตังิานในมหาวทิยาลัยได้		โดยทําเป็นข้อบงัคบัของมหาวทิยาลัยและประกาศ	

ในราชกิจจานุเบกษา	

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ   

	 มาตรา	๖๙	 ผูใ้ดใช้ครยุวทิยฐานะ	เขม็วทิยฐานะ	ครยุประจาํตําแหน่ง		เครือ่งแบบ		เครือ่งหมาย		

หรอืเครือ่งแต่งกายของนกัศกึษาและผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั		หรอืสิง่ใดทีเ่ลยีนแบบสิง่ดงักล่าว			

โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้		หรือแสดงด้วยประการใด	ๆ		ว่าตนมีปริญญา		อนุปริญญา		ประกาศนียบัตร		

หรอืมตีาํแหน่งใดในมหาวทิยาลยัโดยท่ีตนไม่มีสทิธ	ิ	ถ้าได้กระทาํเพือ่ให้บคุคลอืน่เชือ่ว่าตนมสีทิธิ

ทีจ่ะใช้		หรอืมวีทิยฐานะหรอืมีตาํแหน่งเช่นน้ัน		ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิหกเดือน		หรอืปรบัไม่เกนิ

ห้าหมื่นบาท		หรือทั้งจําทั้งปรับ	

	 มาตรา	๗๐	ผูใ้ดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี	 	 ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกนิหน่ึงปี		

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท		หรือทั้งจําทั้งปรับ	

	 (๑)	ปลอม		หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา		เครื่องหมาย		หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือ

ส่วนงานของมหาวิทยาลัย		ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด	ๆ	

	 (๒)	 ใช้ตรา	 	 เคร่ืองหมาย	หรือสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัหรือส่วนงานของมหาวทิยาลยั

ปลอม	หรอืซึง่ทาํเลยีนแบบ		หรือ	

	 (๓)	ใช้		หรอืทําให้ปรากฏซ่ึงตรา		เคร่ืองหมาย		หรือสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั		หรอืส่วน

งานของมหาวิทยาลัย		ที่วัตถุหรือสินค้าใด	ๆ	โดยฝ่าฝืนมาตรา		๖๗	วรรคสอง	

	 ถ้าผู้กระทําความผิดตาม	(๑)	 เป็นผู้กระทําความผิดตาม	(๒)	ด้วย	 ให้ลงโทษตาม	(๒)		 

แต่กระทงเดยีว	

	 ความผิดตาม		(๓)		เป็นความผิดอันยอมความได้
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บทเฉพาะกาล 
  

	 มาตรา	๗๑	ให้โอนบรรดากจิการ		ทรัพย์สนิ		สทิธ	ิ	หน้ี		ภาระผกูพนั		งบประมาณ		และราย

ได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๔๑	มาเป็น 

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้	

	 มาตรา	๗๒	ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น		พ.ศ.	๒๕๔๑	และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ซึ่งมีอยู ่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช ้บังคับ	 เป็นส่วนงาน 

ของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา	๙		

ตามพระราชบัญญัตินี้	

	 มาตรา	๗๓	ให้นายกสภามหาวิทยาลัย	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๔๑	ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย		และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้		ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ		

	 มาตรา	๗๔	ให้ผู ้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น			 

พ.ศ.		๒๕๔๑		อยูใ่นวันก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ		คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ	

	 ในกรณีที่ผู ้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย 

ให้เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้	

	 ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและ 

ผู้ช่วยอธิการบดีโดยอนุโลม	

	 มาตรา	๗๕	 การนับวาระการดาํรงตาํแหน่งของอธกิารบดีตามมาตรา		๓๕		และหวัหน้าส่วนงาน

ตามมาตรา		๔๐		ให้นบัรวมวาระการดาํรงตําแหน่งตามพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น		พ.ศ.		

๒๕๔๑		ด้วย	

	 มาตรา	๗๖	ให้ผูด้าํรงตาํแหน่งคณบด	ี	รองคณบด	ี	ผูอ้าํนวยการ		รองผูอํ้านวยการ		สถาบนั		

สาํนกั	หรือศนูย์	หวัหน้าส่วนราชการ	รองหวัหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ		

หัวหน้าส่วนงานภายใน	และรองหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและ 

จดัต้ังข้ึนในมหาวทิยาลยัขอนแก่น		ซึง่ดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั	คงดํารง	

ตําแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ	ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี

โดยทําเป็นหนังสือภายในหกสิบวัน	นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	
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	 ถ้าผูดํ้ารงตาํแหน่งตามวรรคหนึง่ได้แสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพมาเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั

และมีคําสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	ก็ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ที่เหลืออยู่	 แต่ถ้าไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาท่ี 

กําหนด		ให้พ้นจากตําแหน่ง

	 มาตรา	๗๗	ให้ข้าราชการ		ลกูจ้างของส่วนราชการซ่ึงสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแก่น		พนักงาน

ราชการ	และพนักงานซ่ึงจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น		พ.ศ.		๒๕๔๑		อยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบัญญตัน้ีิใช้บงัคบั		ยงัคงเป็นข้าราชการพลเรอืน

ในสถาบนัอดุมศกึษา	ลกูจ้างของส่วนราชการ	พนกังานราชการ		หรอืพนกังานซ่ึงจ้างจากเงนิรายได้

ของมหาวิทยาลัยต่อไป	และให้ปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี	 	 โดยให้ถือว่า

การปฏบิติัหน้าทีดั่งกล่าวเป็นการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ	ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะลกูจ้างของส่วนราชการ	

ปฏบิติัหน้าทีใ่นฐานะพนักงานราชการหรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะพนกังานมหาวทิยาลยั	แล้วแต่กรณี	

	 ในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง	 สิทธิในการเข้าสู ่ตําแหน่งศาสตราจารย	์ 

รองศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 หรือตําแหน่งอื่นใดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ตามวรรคหนึง่	และสทิธใินการเลือ่นตาํแหน่งของข้าราชการ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	

	 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ		ลกูจ้างของส่วนราชการ		และพนกังาน

ราชการตามวรรคหนึ่ง	 ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ	และให้ข้าราชการ	ลูกจ้างของส่วน

ราชการ	และพนักงานราชการดังกล่าว	 รับเงินเดือน	ค่าจ้าง	และเงินอื่นผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิก

จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน	 งบบุคลากรท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจําและ 

เงินอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง	 และให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	

ระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ	 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ	แล้วแต่กรณี	

	 สทิธใินการเล่ือนตาํแหน่งของลกูจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึง่		ให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ	

	 ในกรณีที่นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 ระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าด้วยลกูจ้างของส่วนราชการ		หรือระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยพนกังาน

ราชการมาใช้บงัคับ		แต่ไม่สอดคล้องกบัพระราชบัญญตัน้ีิหรอืมีกรณทีีไ่ม่อาจนาํมาใช้บงัคบัได้ด้วย

เหตุใด	ให้การดําเนินการ	ในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํามาใช้

บังคับได้		เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด	

	 มาตรา	๗๘	ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา		๗๗		ผู้ใด	

	 	 (๑)	 แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

ของมหาวทิยาลยัตามพระราชบัญญตัน้ีิโดยทําเป็นหนังสอืภายในหนึง่ปีนบัแต่วันทีพ่ระราชบญัญัตินี้
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ใช้บังคับ		ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย		

แล้วแต่กรณี		โดยไม่ต้องประเมิน	

	 	 (๒)	 แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

ของมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญตันิีโ้ดยทาํเป็นหนงัสอืภายหลงักาํหนดเวลาตาม	 (๑)	แต่ไม่เกนิ

ห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ 

ความสามารถตามหลกัเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยักาํหนด		ให้บรรจเุป็นพนกังานมหาวทิยาลยัหรอืลกูจ้าง

ของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน	

	 	 (๓)	 แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีโดยทําเป็นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม	 (๒)	 

ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทํางานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย	และมีอัตราท่ี

จะรบัเข้าทาํงานได้		ให้ดําเนนิการตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั

	 ให้สภามหาวทิยาลยักําหนดหลกัเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุน

ข้าราชการและลกูจ้างของส่วนราชการ		เพือ่เปลีย่นสถานภาพมาเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัหรอืลกูจ้าง

ของมหาวทิยาลยั	ทัง้นี	้ตามท่ีกาํหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 เมือ่ข้าราชการหรือลกูจ้างของส่วนราชการทีแ่สดงเจตนาตาม		(๑)		หรอื		(๒)		ได้รบับรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแล้ว		ให้ได้รับเงินเดือน		ค่าจ้าง		สวัสดิการ		

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๗๙	ในกรณทีีต่าํแหน่งข้าราชการและลกูจ้างของส่วนราชการในมหาวทิยาลยัว่างลง		 

ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	 ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและ 

ให้โอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา	 รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายใน

ลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจําและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งต้ังไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของ

มหาวิทยาลัย	 และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	

	 มาตรา	๘๐	ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงได้รับการบรรจุ	 แต่งตั้ง	 และได้รับค่าจ้างจาก 

งบประมาณแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้	

	 มาตรา	๘๑	ข้าราชการซ่ึงได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตามมาตรา	๗๘	ให้ถอืว่า

เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ 

บํานาญข้าราชการ	หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ	 แล้วแต่กรณี	 ทั้งนี้		 

นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	
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	 ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง 

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา	๗๘	 ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง		 

และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง	

	 ข้าราชการซ่ึงเป็นสมาชกิกองทนุบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการอยูแ่ล้ว		ให้มสีทิธขิอเป็นสมาชกิ

ต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว	ในกรณเีช่นน้ี		ให้ถอืว่าเป็นข้าราชการบาํนาญ		และมสีทิธไิด้รบั

สวสัดกิาร	จากทางราชการเช่นเดยีวกบัผูไ้ด้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทนุบาํเหนจ็บาํนาญ

ข้าราชการ	

	 พนกังานมหาวทิยาลยัซ่ึงได้รับสทิธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบาํนาญแล้ว	ให้ได้รับยกเว้น	

ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	 แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความ

สมัครใจ

	 ลูกจ้างประจําของส่วนราชการผู้ใดท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้าง 

ประจําของส่วนราชการ	ซึง่จดทะเบยีนแล้ว	หากได้เข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัและสมัครเข้าเป็น

สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น	ถ้าผู้น้ันได้โอนเงินสะสม	 เงินสมทบ	และ 

เงินผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ		 

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	 เข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น	 ให้นับระยะเวลาการเป็น

สมาชิกต่อเนื่องกันได้		ทั้งนี้		ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	

	 มาตรา	๘๒	ให้คณะกรรมการประจําคณะ		สถาบนั		สาํนกั		หรอืศูนย์และคณะกรรมการอืน่

ที่ได้รบัแต่งต้ังหรือเลอืกตามพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๔๑	และดาํรงตาํแหน่ง	 

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ทําหน้าที่คณะกรรมการประจําส่วนงานนั้น	หรือทํา

หน้าที่ตามที่ได้รับแต่งต้ังหรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ตาม 

พระราชบัญญัตินี้	ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	

	 มาตรา	๘๓	 ให้ประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยั	

ขอนแก่น		พ.ศ.		๒๕๔๑		และประธานกรรมการและกรรมการสภาข้าราชการ		พนกังาน		และลกูจ้าง

ของมหาวทิยาลยัขอนแก่นตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลัยขอนแก่น		ซึง่ดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวนัก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 เป็นประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์	 และประธาน

กรรมการและกรรมการสภาข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้างต่อไปจนกว่าจะได้มาซึ่งประธาน

กรรมการและกรรมการสภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้		ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ

แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	

	 ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา		๗๗		เป็นผู้ปฏิบัติงาน	

ในมหาวทิยาลยัตามพระราชบัญญตัน้ีิ		ให้ข้าราชการและลกูจ้างของส่วนราชการดงักล่าวมส่ีวนร่วม	

ในกจิการของสภาพนกังานโดยเท่าเทียมกบัพนักงานมหาวทิยาลยัด้วย	ทัง้นี	้ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั	

ของมหาวิทยาลัย	
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	 มาตรา	๘๔	ให้ผู้ซ่ึงเป็นศาสตราจารย์	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ			 

รองศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	และ

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น		พ.ศ.		๒๕๔๑		อยู่

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 มีฐานะเป็นศาสตราจารย์	 ศาสตราจารย์พิเศษ		

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 รองศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ		และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้	

	 ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๔๑	อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	 เป็นอาจารย์พิเศษของ

มหาวทิยาลยัต่อไป	ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง

	 มาตรา	๘๕	การออกข้อบงัคบั	ระเบยีบ	ประกาศ		และคาํสัง่	หรอืการกาํหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี	ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	

	 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	และคําสั่ง	หรือกําหนดหลักเกณฑ ์

และวิธีการตามวรรคหนึ่ง	ให้นําพระราชกฤษฎีกา	ข้อบังคับ		ระเบียบ	และประกาศที่ออกตามพระ

ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.		๒๕๔๑	ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ		

มาใช้บังคับ	โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้		

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ	

พลเอก		ประยุทธ์		จันทร์โอชา	

											นายกรัฐมนตรี

หมายเหต	ุ	:-		เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับน้ี		คอื		โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	 โดยการ 

ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่

ในกํากับของรัฐ	 มีการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระและมีความคล่องตัว	 สามารถจัดการศึกษา 

ในระดบัอดุมศกึษาได้อย่างมคุีณภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	และมีความเป็นเลศิทางวิชาการ		 

ซึง่สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติ		ดงัน้ัน	สมควรปรบัปรงุการบรหิารมหาวทิยาลยั

ขอนแก่นให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว	จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง	หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา

พ.ศ.	๒๕๕๙

**********************
	 การกําหนดชือ่ปริญญาตามคุณวฒุสิาขาวชิา	ท่ีแสดงถงึการมคีวามรูต้ามหลกัการพืน้ฐาน

ของศาสตร์ที่ครอบคลุมสาขาวิชา	 โดยในระดับปริญญาตรีควรกําหนดให้มีพื้นฐานในสาขา

ศิลปศาสตร์	หรือวิทยาศาสตร์เป็นหลักให้ได้รับคุณวุฒิตามชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	หรือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

	 เพือ่ให้การกําหนดชือ่ปรญิญาของสถาบันอดุมศึกษาเป็นระบบและสอดคล้องกบัแนวทาง

การจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย	เหน็สมควรกําหนดหลกัเกณฑ์การกําหนด

ชื่อปริญญาให้เหมาะสม

	 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา	๘	และมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	๒๕๔๖	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	ในคราวประชุม	ครั้งที่	๒/๒๕๕๙	วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	จึง

ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า	“หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา	พ.ศ.	

๒๕๕๙”

	 ข้อ	๒		 ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน	และให้ใช้บังคับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓		 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา	ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา	และ

อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว	ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น	ในกรณีที่

ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา	 หรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา	และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา	 ให้ใช้ชื่อปริญญาตาม

หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา	พ.ศ.	๒๕๕๙	นี้

	 ข้อ	๔		 ให้ยกเลิก

	 	 ๔.๑		 ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เร่ือง	“หลกัเกณฑ์การกาํหนดชือ่ปรญิญา	พ.ศ.	

๒๕๔๙”	ลงวันที่	๒๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙

	 	 ๔.๒		 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา	 

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑”	ลงวันที่	๒๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๑
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 	 ๔.๓		 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา 
(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๑”	ลงวันที่	๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 ๔.๔		 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา 
(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๒”	ลงวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๒
	 	 ๔.๕		 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา 
(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๓”	ลงวันที่	๑๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๓
	 	 ๔.๖		 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 เร่ือง	 “หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา 
(ฉบับที่	๖)”	ลงวันที่	๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔
	 ข้อ	๕		 ประเภทของการกําหนดชื่อปริญญา	แบ่งเป็น	๓	ประเภท	ดังนี้
	 	 ๕.๑		 ปริญญาประเภทวิชาการ
	 	 	 ๕.๑.๑		 ปริญญาศิลปศาสตร์	 สาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้มีลักษณะเน้น
ศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์	 โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้น	 ๆ	 
เป็นหลัก	 ให้ใช้ช่ือปริญญาว่าศิลปศาสตรบัณฑิต	 (Bachelor	 of	Arts)	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	
(Master	 of	Arts)	 และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 (Doctor	 of	Arts)	หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 
(Doctor	of	Philosophy)	กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้	คือ
	 	 	 	 (๑)	 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์	(Humanities)
	 	 	 	 	 ๑.๑)		 สาขาวชิาปรัชญา	ศาสนา	เทววทิยา	อาท	ิพทุธศาสตร์
พุทธศาสนศึกษา	ศาสนาเปรียบเทียบ
	 	 	 	 	 ๑.๒)		 สาขาวิชาภาษา	 วรรณคดี	 อาทิ 	 ภาษาศาสตร ์	 
ภาษาไทย	ภาษาบาลแีละสนัสกฤต	จารกึภาษาไทย	การแปล	วรรณคดีไทย	วรรณคดีองักฤษ	วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ
	 	 	 	 	 ๑.๓)		 สาขาวชิาประวติัศาสตร์	โบราณคด	ีอาท	ิไทยคดศีกึษา
ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ
	 	 	 	 	 ๑.๔)		 สาขาวิชาศิลปะ	วัฒนธรรม	อาทิ	อารยธรรมศึกษา
	 	 	 	 (๒)		 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์	(Social	Sciences)
	 	 	 	 	 ๒.๑)		 สาขาวชิาจิตวิทยา	(Psychology)	อาท	ิจติวทิยาสงัคม
พฤติกรรมศาสตร์
	 	 	 	 	 ๒.๒)		 สาขาวชิาสงัคมวทิยา	(Sociology)	อาท	ิมานษุยวทิยา
วัฒนธรรมศึกษา
	 	 	 ๕.๑.๒		 ปรญิญาวทิยาศาสตร์	สาขาวชิาทีใ่ช้ชือ่ปรญิญานีม้ลีกัษณะเน้นศาสตร์
บริสุทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชา
นั้น	ๆ	 เป็นหลัก	 ให้ใช้ชื่อปริญญาว่า	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 (Bachelor	 of	 Science)	 วิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต	(Master	of	Science)	และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(Doctor	of	Science)	หรือปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต	(Doctor	of	Philosophy)	กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้	คือ
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	 	 	 	 (๑)		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	(Natural	Sciences)

	 	 	 	 	 ๑.๑)		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	(Life	Sciences)	อาทิ	

ชีววิทยา	ชีวเคมี	ชีวฟิสิกส์	จุลชีววิทยา	พิษวิทยา	พฤกษศาสตร์	สัตววิทยา	กีฏวิทยา	พันธุศาสตร์

	 	 	 	 	 ๑.๒)		 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ	(Physical	Sciences)

อาท	ิเคม	ีฟิสกิส์	ดาราศาสตร์	ธรณวีทิยา	ธรณฟิีสกิส์	ภมูศิาสตร์กายภาพ	สมทุรศาสตร์	อตุุนยิมวทิยา

	 	 	 	 	 ๑.๓)		 สาขาวชิาคณติศาสตร์และสถติิ	(Mathematics	and-

Statistics)	อาทิ	คณิตศาสตร์	การวิจัยดําเนินงาน	สถิติ	คณิตศาสตร์ประกันภัย

	 	 	 	 	 ๑.๔)		 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์	(Computing)	อาท	ิวทิยาการ

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 	 (๒)		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์	(Applied	Sciences)

	 	 	 	 	 ๒.๑)		 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	(Agriculture)	อาทิ	ประมง 

พืชไร่	วนศาสตร์	สัตวบาล	สัตวศาสตร์

	 	 	 	 	 ๒.๒)	 สาขาวชิาวทิยาการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

(Environmental	Sciences	and	Natural	Resources)	อาท	ิการจดัการสิง่แวดล้อม	วทิยาการสิง่แวดล้อม

	 	 	 	 	 ๒.๓)		 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์	(Medical	Sciences)

อาทิ	กายวิภาคศาสตร์	นิติเวชศาสตร์	เวชนิทัศน์	สรีรวิทยา

	 	 	 	 	 ๒.๔)		 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์อืน่	ๆ 	(Other	Applied

Sciences)	อาทิ	เทคโนโลยีนิวเคลียร์	วัสดุศาสตร์	การเหมืองแร่

	 	 	 ๕.๑.๓		 ปริญญาตามชื่อศาสตร์	 ได้แก่	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	 (Political	 

Sciences)	อาท	ิการเมอืง	การปกครอง	นโยบายสาธารณะ	ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ	และสาขา

วิชาเศรษฐศาสตร์	 (Economics)	อาทิ	 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์	 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 เศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ

	 	 	 	 (๑)		 สาขาวิชารัฐศาสตร์	 (Political	Sciences)	 ให้ใช้ชื่อปริญญา 

รัฐศาสตรบัณฑิต	 (Bachelor	 of	Political	 Science)	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(Master	 of	Political	

Science)	และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 (Doctor	 of	 Political	 Science)	หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

(Doctor	of	Philosophy)

	 	 	 	 (๒)		 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 (Economics)	 ให้ใช้ชื่อปริญญา 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Economics)	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(Master	of	Econom-

ics)	และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(Doctor	of	Economics)	หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(Doctor	of	

Philosophy)
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  ๕.๒		 ปริญญาประเภทวิชาชีพ

	 	 	 ๕.๒.๑	 สาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญาน้ีเน้นการศึกษาในลักษณะของศาสตร์ 

เชิงประยกุต์	เพ่ือนาํไปสูก่ารปฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพี	สาขาวชิาทีต้่องมใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี

ตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ	กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	การกําหนดชื่อ

ปรญิญาให้ใช้ตามสาขาวชิาชพีนัน้	ๆ 	เป็นหลกั	ในทกุระดับปรญิญา	(บัณฑิต	มหาบัณฑิต	และดุษฎีบัณฑิต)

สาํหรบัปรญิญาเอกอาจกาํหนดชือ่ปรญิญาเป็น	ปรชัญาดษุฎบีณัฑติได้	กลุม่สาขาวชิาทีใ่ช้ชือ่ปรญิญา

นี้	คือ

	 	 	 	 (๑)		 สาขาวิชากายภาพบําบัด	 (Physical	 Therapy)	 ให้ใช้ชื่อ

ปรญิญาในระดับ	ปรญิญาตรว่ีา	กายภาพบําบดับณัฑติ	(Bachelor	of	Physical	Therapy)	หรอืวทิยา

ศาสตรบัณฑิต	(กายภาพบําบัด)

	 	 	 	 (๒)		 สาขาวชิาการบญัช	ี(Accountancy)	ให้ใช้ชือ่ปรญิญาในระดบั

ปริญญาตรีว่า	บัญชีบัณฑิต	(Bachelor	of	Accountancy)	หรือ	(Bachelor	of	Accounting)	หรือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต	 (บัญชี)	 (Bachelor	 of	Business	Administration)	 (Accountancy)	หรือ	

(Bachelor	of	Business	Administration)	(Accounting)

	 	 	 	 (๓)		 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	(Thai	Traditional	Medicine)

ให้ใช้ชือ่ปรญิญา	ในระดบัปริญญาตรีว่า	การแพทย์แผนไทยบัณฑติ	(Bachelor	of	Thai	Traditional	

Medicine)

	 	 	 	 	 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ให้ใช้ชื่อในระดับ

ปรญิญาตรว่ีา	การแพทย์แผนไทยประยกุต์บณัฑติ	(Bachelor	of	Applied	Thai	Traditional	Medicine)

	 	 	 	 (๔)		 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน	 ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับ 

ปริญญาตรีว่า	การแพทย์แผนจีนบัณฑิต	(Bachelor	of	Traditional	Chinese	Medicine)

	 	 	 	 (๕)		 สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์	(Medical	Technology)	ให้ใช้ชือ่	

ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า	เทคนิคการแพทยบัณฑิต	(Bachelor	of	Medical	Technology)

	 	 	 	 (๖)		 สาขาวิชานิติศาสตร์	 (Laws)	 ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับ

ปริญญาตรีว่านิติศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Laws)

	 	 	 	 (๗)		สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์	(Nursing	Science)	ให้ใช้ชือ่ปรญิญา

ในระดับปริญญาตรีว่า	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Nursing	Science)

	 	 	 	 (๘)		 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	(Engineering)	ให้ใช้ชื่อปริญญา

ในระดับปริญญาตรีว่า	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Engineering)

	 	 	 	 (๙)		สาขาวชิาศกึษาศาสตร์	(Education)	หรอืสาขาวชิาครศุาสตร

อตุสาหกรรม	(Industrial	Education,	Technical	Education)	ให้ใช้ชือ่ปรญิญาในระดับปรญิญาตรว่ีา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Education)	หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต	(Bachelor	of	

Sciencein	Industrial	Education)	หรือ	(Bachelor	of	Science	in	Technical	Education)
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	 	 	 	 (๑๐)	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	 (Architecture)	 ให้ใช้ชื่อ

ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Architecture)	หรือภูมิ

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Landscape	Architecture)

	 	 	 	 (๑๑)	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	 ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับ 

ปริญญาตรีว่า	สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Public	Health)

	 	 	 ๕.๒.๒		 สาขาวิชาทางด้านวิชาชีพ	ซึ่งมีระดับชั้นปริญญาตรีเป็นปริญญา

สูงสุดให้ใช้ช่ือปริญญาตามสาขาวิชาชีพน้ัน	ๆ	 เป็นหลักในระดับชั้นปริญญาตรี	 สําหรับระดับชั้น

ปริญญาโทและปริญญาเอก	ให้ใช้วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(Master	of	Science)	และวิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต(Doctor	 of	 Science)	สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเป็นปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต	(Doctor	of	Philosophy)	ได้	กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้	คือ

	 	 	 	 (๑)		 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์	 (Dentistry)	 ให้ใช้ชื่อปริญญา

ในระดับปริญญาตรีว่า	ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	(Doctor	of	Dental	Surgery)

	 	 	 	 (๒)		 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	(Optometry)	ให้ใช้ชื่อปริญญา

ในระดับปริญญาตรีว่า	ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต	(Doctor	of	Optometry)

	 	 	 	 (๓)		 สาขาวิชาแพทยศาสตร์	(Medicine)	ให้ใช้ชือ่ปรญิญาในระดบั

ปริญญาตรีว่า	แพทยศาสตรบัณฑิต	(Doctor	of	Medicine)

	 	 	 	 (๔)		 สาขาวชิาเภสชัศาสตร์	(Pharmacy)	ให้ใช้ช่ือปรญิญาในระดบั

ปริญญาตรีว่า	เภสัชศาสตรบัณฑิต	(Doctor	of	Pharmacy)

	 	 	 	 (๕)		 สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	 (Veterinary	Medicine)	 ให้ใช้

ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	(Doctor	of	Veterinary	Medicine)

	 	 ๕.๓	 ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ

	 	 	 ๕.๓.๑	 ประเภทกึง่วชิาชพี	กลุม่สาขาวชิาท่ีไม่ได้กาํหนดให้มอีงค์กรวชิาชพี

หรือกฎหมายรองรับแต่เป็นศาสตร์ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ	การกําหนดชื่อปริญญา 

ให้ใช้ตามกลุ่มสาขาวิชาที่กําหนด	การกําหนดชื่อปริญญาให้ใช้ตามสาขาวิชาชีพนั้น	ๆ	เป็นหลักใน

ทุกระดบัปรญิญา	(บณัฑติ	มหาบัณฑติ	และดษุฎบัีณฑติ)	สาํหรับปรญิญาเอกอาจกําหนดชือ่ปรญิญา

เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้	กลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้	คือ

	 	 	 	 (๑)		 สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์	 ให้ใช้ช่ือปริญญาในระดับ

ปริญญาตรีว่า	กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Prosthetics	and	Orthotics)

	 	 	 	 (๒)		 สาขาวิชาการจัดการ	 (Management)	 ให้ใช้ชื่อปริญญา 

ในระดับปริญญาตรีว่า	การจัดการบัณฑิต	(Bachelor	of	Management)

	 	 	 	 (๓)		 สาขาวชิาดรุยิางคศาสตร์	(Music)	ให้ใช้ชือ่ปริญญาในระดบั

ปริญญาตรีว่า	ดุริยางคศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Music)
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	 	 	 	 (๔)		 สาขาวิชานิเทศศาสตร์	 (Communication	Arts)	 ให้ใช้ชื่อ

ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า	นิเทศศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Communication	Arts)

	 	 	 	 (๕)		 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	(Business	Administration)	ให้ใช้ชื่อ

ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(Bachelor	of	Business	Administration)

	 	 	 	 (๖)		 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ	 (Public	Administration)	 ให้ใช้ชื่อ

ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Public	Administration)

	 	 	 	 (๗)		สาขาวชิาวจิิตรศลิป์และประยุกต์ศิลป์	(Fine	and	Applied	Arts)

ให้ใช้ชือ่ปรญิญาในระดบัปริญญาตรีว่า	ศลิปบัณฑิต	(Bachelor	of	Fine	Arts)	หรอืศลิปกรรมศาสตร

บัณฑิต	(Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts)

	 	 	 	 (๘)		 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร	์ (Social	Work)	 ให้ใช้ชื่อ

ปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า	สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Social	Work)

	 	 	 	 (๙)		 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	 (Information	Science)	 ให้ใช้

ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า	สารสนเทศศาสตรบัณฑิต	(Bachelor	of	Information	Science)

	 	 	 	 ทัง้นี	้กรณจีดัทาํ	หลกัสตูรในสาขาวชิาประเภทกึง่วชิาชพีหากสถาบนั

อุดมศึกษาใด	จัดหลักสูตร	โดยจัดเนื้อหาเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร์	หรือศาสตร์บริสุทธิ์

ทางวิทยาศาสตร์ให้ใช้ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้

	 	 	 ๕.๓.๒		 ประเภทปฏิบัติการ

	 	 	 	 สาขาวิชาที่ใช้ชื่อปริญญานี้มีลักษณะเป็นการนําวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยปีระยกุต์ไปใช้พฒันาความรู้และทักษะเชงิปฏบัิตกิารเฉพาะ	ให้ใช้ชือ่ปรญิญาเทคโนโลยี

บัณฑิต	(Bachelor	of	Technology)	และเทคโนโลยีมหาบัณฑิต	(Master	of	Technology)	หรือ

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ	(Bachelor	of	Industrial	Technology)	และอตุสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(Master	 of	 Industrial	Technology)	หรือชื่อปริญญาอื่น	ที่แสดงให้เห็นการนําวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ

	 ข้อ	๖		 ชือ่ปรญิญาภาษาไทย	ภาษาองักฤษ	และอกัษรย่อปรญิญาภาษาไทย	ภาษาองักฤษ

ให้ใช้	ดังต่อไปนี้
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 ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

๑.		 ปริญญาประเภทวิชาการ

๑.๑		 ปริญญาศิลปศาสตร์

	 ศิลปศาสตรบัณฑิต		 ศศ.บ		 Bachelor	of	Arts		 B.A.

	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		 ศศ.ม.		 Master	of	Arts		 M.A.

	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 ศศ.ด.		 Doctor	of	Arts		 D.A.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๑.๒		 ปริญญาวิทยาศาสตร์

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต		 วท.บ.		 Bachelor	of	Science		 B.S.,B.Sc.

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		 วท.ม.		 Master	of	Science		 M.S.,M.Sc.

	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 วท.ด.		 Doctor	of	Science		 D.S.,D.Sc.

	 หรือ	 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 ปร.ด.	 Doctor	of	Philosophy	 Ph.D.

๑.๓		 ปริญญาตามชื่อศาสตร์

๑.๓.๑	 สาขาวิชารัฐศาสตร์

	 รัฐศาสตรบัณฑิต		 ร.บ.		 Bachelor	of	Political	Science		 B.Pol.Sc.

	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		 ร.ม.		 Master	of	Political	Science		 M.Pol.Sc.

	 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 ร.ด.		 Doctor	of	Political	Science		 D.Pol.Sc.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๑.๓.๒	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต		 ศ.บ.		 Bachelor	of	Economics		 B.Econ.

	 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต		 ศ.ม.		 Master	of	Economics		 M.Econ.

	 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 ศ.ด.		 Doctor	of	Economics		 D.Econ.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.		 ปริญญาประเภทวิชาชีพ

๒.๑		 ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ

๒.๑.๑		สาขาวิชากายภาพบําบัด

	 กายภาพบําบัดบัณฑิต		 กภ.บ.		 Bachelor	of	Physical	Therapy		 B.PT.

	 กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต		 กภ.ม.		 Master	of	Physical	Therapy		 M.PT.

	 กายภาพบําบัดดุษฎีบัณฑิต		 กภ.ด.		 Doctor	of	Physical	Therapy		 D.PT.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.
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๒.๑.๒	สาขาวิชาการบัญชี

	 บัญชีบัณฑิต		 บช.บ.		 Bachelor	of	Accountancy			 B.Acc.

	 	 	 หรือ

	 	 	 Bachelor	of	Accounting

	 บัญชีมหาบัณฑิต		 บช.ม.	 Master	of	Accountancy		 M.Acc.

	 	 	 หรือ

	 	 	 Master	of	Accounting

	 บัญชีดุษฎีบัณฑิต		 บช.ด.		 Doctor	of	Accountancy	 D.Acc.

	 	 	 หรือ

	 	 	 Doctor	of	Accounting

	 หรือ	 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.๑.๓		สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

	 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต		 พท.บ.		 Bachelor	of	Thai	Traditional	 B.TM.

	 	 	 Medicine

	 การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต	 พท.ม.		 Master	of	Thai	Traditional	 M.TM.

	 	 	 Medicine

	 การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต		 พท.ด.		 Doctor	of	Thai	Traditional	 D.TM.

	 	 	 Medicine

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต		 พทป.บ.	 Bachelor	of	Applied	Thai	 B.ATM.

	 	 	 Traditional	Medicine

	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 พทป.ม.	 Master	of	Applied	Thai	 M.ATM.

	 มหาบัณฑิต	 	 Traditional	Medicine

	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 พทป.ด.	 Doctor	of	Applied	Thai	 D.ATM.

	 ดุษฎีบัณฑิต	 	 Traditional	Medicine

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.๑.๔		สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

	 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต		 พจ.บ		 Bachelor	of	Traditional	 B.CM.

	 	 	 Chinese	Medicine

	 การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต		 พจ.ม.	 Master	of	Traditional	Chinese	 M.CM.

	 	 	 Medicine

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

	 การแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิต		 พจ.ด.	 Doctor	of	Traditional	Chinese	 D.CM.

	 	 	 Medicine

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.๑.๕		สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

	 เทคนิคการแพทยบัณฑิต	 ทพ.บ.	 Bachelor	of	Medical	 B.MT.

	 	 	 Technology	

	 เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต	 ทพ.ม.	 Master	of	Medical	Technology	 M.MT.

	 เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต	 ทพ.ด.	 Doctor	of	Medical	Technology	 D.MT.

	 หรือ	 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.๑.๖		สาขาวิชานิติศาสตร์

	 นิติศาสตรบัณฑิต		 น.บ.		 Bachelor	of	Laws		 LL.B.

	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต		 น.ม.		 Master	of	Laws		 LL.M.

	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 น.ด.		 Doctor	of	Laws		 LL.D.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.๑.๗		สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

	 พยาบาลศาสตรบัณฑิต		 พย.บ.		 Bachelor	of	Nursing	Science		 B.N.S.

	 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต		 พย.ม.		 Master	of	Nursing	Science		 M.N.S.

	 พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 พย.ด.		 Doctor	of	Nursing	Science		 D.N.S.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.๑.๘		สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		 วศ.บ.		 Bachelor	of	Engineering		 B.Eng.

	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต		 วศ.ม.		 Master	of	Engineering		 M.Eng.

	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 วศ.ด.		 Doctor	of	Engineering		 D.Eng.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.๑.๙		สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต		 ศษ.บ.		 Bachelor	of	Education		 B.Ed.

	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		 ศษ.ม.		 Master	of	Education		 M.Ed.

	 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 ศษ.ด.		 Doctor	of	Education		 Ed.D.,	D.Ed

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.
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	 และ

	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต		 ค.อ.บ.		 Bachelor	of	Science	in	 B.S.Ind.Ed.

	 	 	 Industrial	Education

	 	 	 หรือ

	 	 	 Bachelor	of	Science	in	 B.S.Tech.Ed.

	 	 	 Technical	Education

	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต		 ค.อ.ม.		 Master	of	Science	in	Industrial	 M.S.Ind.Ed.

	 	 	 Education

	 	 	 หรือ

	 	 	 Master	of	Science	in	Technical	 M.S.Tech.Ed.

	 	 	 Education

	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต		 ค.อ.ด.		 Doctor	of	Science	in	Industrial	 D.Ind.Ed.,

	 	 	 Education

	 	 	 หรือ

	 	 	 Doctor	of	Science	in	Technical	 D.Tech.Ed.

	 	 	 Education

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.๑.๑๐สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

	 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต		 สถ.บ.		 Bachelor	of	Architecture		 B.Arch.

	 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต		 สถ.ม.		 Master	of	Architecture		 M.Arch.

	 สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 สถ.ด.		 Doctor	of	Architecture		 D.Arch.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

	 และ		 	 และ

	 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต		 ภ.สถ.บ.		 Bachelor	of	Landscape	 B.L.A.

	 	 	 Architecture

	 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต		 ภ.สถ.ม.		 Master	of	Landscape	 M.L.A.

	 	 	 Architecture

	 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 ภ.สถ.ด.		 Doctor	of	Landscape	 D.L.A.

	 	 	 Architecture

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

๒.๑.๑๑	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 ส.บ.	 Bachelor	of	Public	Health	 B.P.H.

	 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	 ส.ม.	 Master	of	Public	Health	 M.P.H.

	 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 ส.ด.	 Doctor	of	Public	Health	 Dr.P.H.

	 หรือ	 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 ปร.ด.	 Doctor	of	Philosophy	 Ph.D.

๒.๒		 ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ	โดย

	 ระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาสูงสุด

๒.๒.๑		สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

	 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต		 ท.บ.		 Doctor	of	Dental	Surgery		 D.D.S.

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		 วท.ม.		 Master	of	Science		 M.S.,M.Sc.

	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 วท.ด.		 Doctor	of	Science		 D.S.,D.Sc.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๒.๒.๒		สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

	 ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต	 ทศ.บ.	 Doctor	of	Optometry	 O.D.

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม.	 Master	of	Science	 M.S.,M.Sc.

	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 วท.ด.	 Doctor	of	Philosophy	 D.S.,D.Sc.

	 หรือ	 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 ปร.ด.	 Doctor	of	Science	 Ph.D.

๒.๒.๓		สาขาวิชาแพทยศาสตร์	

	 แพทยศาสตรบัณฑิต	 พ.บ.	 Doctor	of	Medicine	 M.D.

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม.	 Master	of	Science	 M.S.,M.Sc.

	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 วท.ด.	 Doctor	of	Science	 D.S.,D.Sc.

	 หรือ	 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 ปร.ด.	 Doctor	of	Philosophy	 Ph.D.

๒.๒.๔		สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

	 เภสัชศาสตรบัณฑิต	 ภ.บ.	 Doctor	of	Pharmacy	 Pharm.D.

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม.		 Master	of	Science	 M.S.,M.Sc.

	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 วท.ด.	 Doctor	of	Science		 D.S.,D.Sc.

	 หรือ	 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 ปร.ด.	 Doctor	of	Philosophy	 Ph.D.

๒.๒.๕		สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

	 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	 สพ.บ.	 Doctor	of	Veterinary	Medicine	 D.V.M.

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 วท.ม.	 Master	of	Science	 M.S.,M.Sc.
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	 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 วท.ด.	 Doctor	of	Science	 D.S.,D.Sc.

	 หรือ	 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 ปร.ด.	 Doctor	of	Philosophy	 Ph.D.

๓.		 ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ

๓.๑		 ประเภทกึ่งวิชาชีพ

๓.๑.๑		สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์

	 กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต		 กอ.บ.		 Bachelor	of	Prosthetics	and	 B.PO.

	 	 	 Orthotics

	 กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต		 กอ.ม.		 Master	of	Prosthetics	and	 M.PO.

	 	 	 Orthotics

	 กายอุปกรณศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 กอ.ด.		 Doctor	of	Prosthetics	and	 D.PO.

	 	 	 Orthotics

	 หรือ	 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 ปร.ด.	 Doctor	of	Philosophy	 Ph.D.

๓.๑.๒		สาขาวิชาการจัดการ

	 การจัดการบัณฑิต	 กจ.บ.	 Bachelor	of	Management	 B.M.

	 การจัดการมหาบัณฑิต		 กจ.ม.		 Master	of	Management		 M.M.

	 การจัดการดุษฎีบัณฑิต		 กจ.ด.		 Doctor	of	Management		 D.M.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๓.๑.๓		สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

	 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต		 ดศ.บ.		 Bachelor	of	Music		 B.M.

	 ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต		 ดศ.ม.		 Master	of	Music		 M.M.

	 ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 ดศ.ด.		 Doctor	of	Music		 D.M.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๓.๑.๔		สาขาวิชานิเทศศาสตร์

	 นิเทศศาสตรบัณฑิต		 นศ.บ.		 Bachelor	of	Communication	 B.Com.Arts.

	 	 	 Arts

	 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	 นศ.ม.		 Master	of	Communication	Arts											 M.Com.Arts.		

	 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 นศ.ด.		 Doctor	of	Communication	Arts		 D.Com.Arts.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)
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๓.๑.๕		สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

	 บริหารธุรกิจบัณฑิต		 บธ.บ.		 Bachelor	of	Business	 B.B.A.

	 	 	 Administration

	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		 บธ.ม.		 Master	of	Business	 M.B.A.

	 	 	 Administration

	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต		 บธ.ด.		 Doctor	of	Business	 D.B.A.

	 	 	 Administration

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๓.๑.๖		สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		 รป.บ.	 Bachelor	of	Public	 B.P.A.

	 	 	 Administration

	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		 รป.ม.		 Master	of	Public	Administration		 M.P.A.

	 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 รป.ด.		 Doctor	of	Public	Administration		 D.P.A.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๓.๑.๗	สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

	 ศิลปบัณฑิต		 ศล.บ.		 Bachelor	of	Fine	Arts		 B.F.A.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต		 ศป.บ.		 Bachelor	of	Fine	and	Applied

	 	 	 Arts

	 ศิลปมหาบัณฑิต		 ศล.ม.		 Master	of	Fine	Arts		 M.F.A.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต		 ศป.ม.		 Master	of	Fine	and	Applied

	 	 	 Arts

	 ศิลปดุษฎีบัณฑิต		 ศล.ด.		 Doctor	of	Fine	Arts		 D.F.A.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 ศป.ด.		 Doctor	of	Fine	and	Applied

	 	 	 Arts

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๓.๑.๘		สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

	 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต		 สส.บ.		 Bachelor	of	Social	Work		 B.S.W.

	 สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต		 สส.ม.		 Master	of	Social	Work		 M.S.W.

	 สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 สส.ด.		 Doctor	of	Social	Work		 D.S.W.

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)
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	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๓.๑.๙		สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

	 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต		 สท.บ.		 Bachelor	of	Information	Science		 B.I.S.

	 สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต		 สท.ม.		 Master	of	Information	Science		 M.I.S.

	 สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต		 สท.ด.		 Doctor	of	Information	Science		 D.I.S.

	 หรือ		 	 หรือ

	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 ปร.ด.		 Doctor	of	Philosophy		 Ph.D.

๓.๒		 ประเภทปฏิบัติการ

๓.๒.๑		เทคโนโลยีบัณฑิต		 ทล.บ.		 Bachelor	of	Technology		 B.Tech.

	 เทคโนโลยีมหาบัณฑิต		 ทล.ม.		 Master	of	Technology		 M.Tech.

๓.๒.๒		อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต		 อส.บ.		 Bachelor	of	Industrial	 B.Ind.Tech.

	 	 	 Technology

	 อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต		 อส.ม.		 Master	of	Industrial	Technology		 M.Ind.Tech.

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรย่อ

(ตามระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก)

	 ข้อ	๗		ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้	 หรือมีความจําเป็นต้อง

กาํหนดช่ือปรญิญา	ทีน่อกเหนือจากท่ีกํา	หนดไว้ในประกาศน้ี	ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา	และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 	 	 																												พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ

																																																											รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๙)

เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา

และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๕๙
****************************

	 เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๘	ในการให้การศึกษา	ส่งเสริม	ประยุกต์	พัฒนา

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง	ทําการสอน	วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา	๒๓	(๒)	 (๑๒)	และมาตรา	๖๒	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๘	และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในการประชุม 

ครั้งที่	๒/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	จึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		 ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	(ฉบับที่	๑๑๗/๒๕๕๙)	เรื่อง

ชื่อปริญญา	 อนุปริญญา	 หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา	 และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๙”

	 ข้อ	๒		 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓		 ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชา	และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา	ดังต่อไปนี้

	 	 ๓.๑		 สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)	 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “การจัดการการพัฒนาชนบทดุษฎี	

	 	 	 	 	 	 บัณฑิต”ใช้อักษรย่อ	“จ.พช.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Rural	Development

	 	 	 	 	 	 Management”	ใช้อักษรย่อ		 	

	 	 	 	 	 	 “D.R.D.M.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	ใช้อักษรย่อ		

	 	 	 	 	 	 “ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	ใช้อกัษรย่อ	 

	 	 	 	 	 	 “Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “การจัดการการพัฒนาชนบท

	 	 	 	 	 	 มหาบณัฑิต”	ใช้อกัษรย่อ	“จ.พช.ม.”
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	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Rural	Development

	 	 	 	 	 	 Management”	ใช้อักษรย่อ	

	 	 	 	 	 	 “M.R.D.M.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “การจดัการการพฒันาชนบทบณัฑติ”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“จ.พช.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Rural	Development

	 	 	 	 	 	 Management”	ใช้อักษรย่อ	

	 	 	 	 	 	 “B.R.D.M.”

	 	 ๓.๒		 สาขาวิชาการบัญชี	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก	 เรียกว่า		 “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”	ใช้อักษรย่อ	

	 	 	 	 	 	 “บช.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Accountancy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.Acc.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “บัญชีมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“บช.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Accountancy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Acc.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “บญัชบีณัฑติ”	ใช้อกัษรย่อ	“บช.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Accountancy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Acc.”

	 	 ๓.๓		 สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง	มีปริญญาสองชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “การวางแผนภาคและเมือง

	 	 	 	 	 	 ดุษฎีบัณฑิต”	ใช้อักษรย่อ	“ผ.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Urban	and	Regional	

	 	 	 	 	 	 Planning”	ใช้อักษรย่อ	“D.U.R.P.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”
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	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “การวางแผนภาคและเมือง

	 	 	 	 	 	 มหาบัณฑิต”	ใช้อักษรย่อ	“ผ.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Urban	and	Regional	

	 	 	 	 	 	 Planning”	ใช้อกัษรย่อ	“M.U.R.P.”

	 	 ๓.๔		 สาขาวิชาการออกแบบ	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “การออกแบบดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“อบ.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Design”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.Des.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “การออกแบบมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“อบ.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Design”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Des.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “การออกแบบบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“อบ.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Design”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Des.”

	 	 ๓.๕		 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“กษ.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Agriculture”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.Agr.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”
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	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“กษ.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Agriculture”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Agr.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “เกษตรศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“กษ.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Agriculture”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Agr.”

	 	 ๓.๖		 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ดศ.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Music”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.Mus.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ดศ.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Music”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Mus.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “ดุริยางคศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ดศ.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Music”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Mus.”

	 	 ๓.๗		 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์	มีปริญญาสองชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ท.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Dentistry”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.Dent.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”
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	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”

		 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ท.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Dental	Surgery”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.D.S.”

	 	 ๓.๘		 สาขาวิชาเทคโนโลยี	มีปริญญาหนึ่งชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “เทคโนโลยีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ทล.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Technology”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Tech.”

	 	 ๓.๙		 สาขาวิชานิติศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“น.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Laws”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“LL.D.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“น.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Laws”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“LL.M.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “นิติศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“น.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Laws”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“LL.B.”

	 	 ๓.๑๐	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“บธ.ด.”
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	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Business	Administration”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.B.A.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“บธ.ม”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Business	Administration”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.B.A.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “บริหารธุรกิจบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“บธ.บ.”

	 	 	 	 ชือ่ภาษาองักฤษ		 เรยีกว่า		 “Bachelor	of	Business	Administration”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.B.A.”

	 	 ๓.๑๑	สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“พย.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Nursing	Science”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.N.S.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“พย.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Nursing	Science”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.N.S.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“พย.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Nursing	Science”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.N.S.”
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	 	 ๓.๑๒	สาขาวิชาแพทยศาสตร์	มีปริญญาสองชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“พ.ด.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “แพทยศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“พ.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Medicine”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.D.”

	 	 ๓.๑๓	สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า	 “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ภ.ด.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ภ.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Pharmacy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Pharm.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “เภสัชศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ภ.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Pharmacy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Pharm.D.”

	 	 ๓.๑๔	สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศศ.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Arts”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.A.”
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	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศศ.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Arts”	ใช้อกัษรย่อ	“M.A.”

	 	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “ศิลปศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศศ.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Arts”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.A.”

	 	 ๓.๑๕	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“รป.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Public	Administration”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.P.A.”

	 	 	 	 และ		 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“รป.ม.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Public	Administration”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.P.A.”

	 	 	 (๓)	 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“รป.บ.”

	 	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Public	Administration”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.P.A.”

	 ๓.๑๖	 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐานและสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ประยุกต์	มปีรญิญาสามชัน้	คอื

	 	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“วท.ด.”
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	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Science”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.Sc.”

	 	 	 และ		 	 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“วท.ม.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Science”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Sc.”

	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “วิทยาศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“วท.บ.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Science”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Sc.”

	 ๓.๑๗	สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“วศ.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Engineering”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.Eng.”

	 	 	 และ		 	 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“วศ.ม.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Engineering”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Eng.”

	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“วศ.บ.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Engineering”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Eng.”
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	 ๓.๑๘	 สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 (๑)	 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศป.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Fine	and	Applied	Arts”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.F.A.”

	 	 	 และ		 	 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศป.ม.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Fine	and	Applied	Arts”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.F.A.”

	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศป.บ.”

	 	 	 ชือ่ภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.F.A.”

	 ๓.๑๙	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศษ.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Education”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ed.D.”

	 	 	 และ		 	 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศษ.ม.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Education”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Ed.”

	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศษ.บ.”
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	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Education”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Ed.”

	 ๓.๒๐	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 (๑)	 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศ.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Economics”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.Econ.”

	 	 	 และ		 	 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศ.ม.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Economics”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Econ.”

	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ศ.บ.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Economics”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Econ.”

	 ๓.๒๑	 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “สถาปัตยกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติ”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“สถ.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Architecture”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.Arch.”

	 	 	 และ		 	 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“สถ.ม.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Architecture”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.Arch.”
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	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“สถ.บ.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Architecture”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.Arch.”

	 ๓.๒๒	สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	มีปริญญาสองชั้น	คือ

	 	 (๑)	 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“สพ.ด.”

	 	 	 และ		 	 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 (๒)	 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“สพ.บ.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Veterinary	Medicine”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.V.M.”

	 ๓.๒๓	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 (๑)		 ปริญญาเอก		 เรียกว่า	 “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ส.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Public	Health”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Dr.P.H.”

	 	 	 และ		 	 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ส.ม.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Public	Health”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.P.H.”

	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ส.บ.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Public	Health”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.P.H.”
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	 ๓.๒๔	 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	มีปริญญาสามชั้น	คือ

	 	 (๑)	 ปริญญาเอก		 เรียกว่า		 “สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“สท.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Information	Science”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“D.I.S.”

	 	 	 และ		 	 เรียกว่า		 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“ปร.ด.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Doctor	of	Philosophy”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“Ph.D.”

	 	 (๒)		 ปริญญาโท		 เรียกว่า		 “สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“สท.ม.”

	 	 	 ชื่อภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Master	of	Information	Science”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“M.I.S.”

	 	 (๓)		 ปริญญาตรี		 เรียกว่า		 “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต”	

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“สท.บ.”

	 	 	 ช่ือภาษาอังกฤษ		 เรียกว่า		 “Bachelor	of	Information	Science”

	 	 	 	 	 	 ใช้อักษรย่อ	“B.I.S.”

	 ทัง้นี	้หากมสีาขาหรอืวชิาเอกให้ระบชุือ่สาขาหรอืวชิาเอกนัน้ไว้ในวงเลบ็ต่อท้ายปรญิญาและ

อักษรย่อปริญญาด้วย

	 ข้อ	๔		 หลักสูตรช้ันปริญญาตรีในสาขาวิชาตามข้อ	๓	อาจให้อนุปริญญาเป็นส่วนหนึ่ง 

ของหลักสูตรปริญญาตรีได้	 โดยชื่อปริญญา	 ให้ใช้ชื่อว่า	 “อนุปริญญา”	 ใช้อักษรย่อ	 “อ.”	ภาษา

อังกฤษ	เรียกว่า	“Diploma”	ใช้อักษรย่อ	“Dip.”	แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย

	 ข้อ	๕		 ให้กําหนดประกาศนียบัตรในสาขาวิชา	และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา	ดังต่อไปนี้

	 	 ๕.๑		 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	ใช้อักษรย่อ

“ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก”	ภาษาอังกฤษเรียกว่า	 “Higher	Graduate	

Diploma	in	Clinical	Medical	Sciences”	ใช้อักษรย่อ	“Higher	Grad.	Dip.	CMS”	แล้วตามด้วย

สาขาวิชาต่อท้ายในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)		 กุมารเวชศาสตร์	(Pediatrics)

	 	 	 (๒)		 จักษุวิทยา	(Ophthalmology)

	 	 	 (๓)		 จิตเวชศาสตร์	(Psychiatry)

	 	 	 (๔)		 พยาธิวิทยากายวิภาค	(Anatomical	Pathology)

	 	 	 (๕)		 รังสีวิทยา	(Radiology)



58      คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  2560

	 	 	 (๖)		 วิสัญญีวิทยา	(Anesthesiology)

	 	 	 (๗)		 เวชศาสตร์ครอบครัว	(Family	Medicine)

	 	 	 (๘)		 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	(Emergency	Medicine)

	 	 	 (๙)		 เวชศาสตร์ฟื้นฟู	(Rehabilitation)

	 	 	 (๑๐)	 ศัลยศาสตร์	(Surgery)

	 	 	 (๑๑)	 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	(Obstetrics	and	Gynaecology)

	 	 	 (๑๒)	 โสต	ศอ	นาสิกวิทยา	(Otorhinolaryngology)

	 	 	 (๑๓)		ออร์โธปิดิกส์	(Orthopedics)

	 	 	 (๑๔)		อายุรศาสตร์	(Medicine)

	 	 ๕.๒		 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	 ใช้อักษรย่อ	“ป.บัณฑิตชั้นสูง”	ภาษาอังกฤษ

เรียกว่า“Higher	Graduate	Diploma”	ใช้อักษรย่อ	“Higher	Grad.	Dip.”	แล้วตามด้วยสาขาวิชา 

ต่อท้ายในสาขาวิชา	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)		 ทันตกรรมสําหรับเด็ก	(Pediatric	Dentistry)

	 	 	 (๒)		 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	(Oral	 and	Maxillofacial	

Surgery)

	 	 ๕.๓	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ใช้อักษรย่อ	“ป.บัณฑิต”	ภาษาอังกฤษเรียกว่า

“Graduate	Diploma”	 ใช้อักษรย่อ	 “Grad.	Dip.”	แล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้าย	 ในสาขาวิชา 

เภสัชบําบัด	(Pharmacotherapy)

	 ข้อ	๖		 ให้อธกิารบดเีป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี	ในกรณีมปัีญหาการปฏิบัติตามประกาศน้ี

หรือจําเป็นต้องตีความประกาศนี้	 ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้คําวินิจฉัยของอธิการบดีเป็น 

ที่สิ้นสุด

	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 	 	 	 									 	 ณรงค์ชัย	อัครเศรณี

																																																																																						นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 3/2551)

เรือ่ง กรอบคณุลกัษณะบณัฑติและนโยบายหลักดานการผลติบณัฑติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************

เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
เพือ่ทีจ่ะใหบณัฑติของมหาวทิยาลัยมคุีณลกัษณะโดดเดน มเีอกลักษณเฉพาะ และสอดคลองกบั
ความตองการของตลาดงาน ผใูชบณัฑติ และสงัคมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกับมตสิภามหาวิทยาลยัขอนแกนในคราวประชุมคร้ังที ่4/2551 เม่ือวนัที ่2
เมษายน 2551 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงกำหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลัก
ดานการผลติบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแกน ตามรายละเอยีดแนบทายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.  2551

(ลงชือ่)   พลตำรวจเอกเภา  สารสิน
                                                                 (เภา   สารสนิ)
                                                        นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแกน
(ฉบับที ่3/2551)

เรือ่ง กรอบคณุลกัษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลติบณัฑติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
เพือ่ทีจ่ะใหบณัฑติของมหาวทิยาลยัมีคุณลกัษณะโดดเดน มเีอกลักษณเฉพาะ และสอดคลองกบั
ความตองการของตลาดงาน ผใูชบัณฑติ และสงัคมท้ังในระดบัประเทศและระดบัสากล

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

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.  2551

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

(KKU’s Graduate Qualifications Framework)

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

ตอสังคมและผูใชบัณฑิต
2.คณุลกัษณะท่ัวไป หมายถงึ คณุลกัษณะของบณัฑติในแตละระดบัการศกึษา ทีเ่ปนภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ซึง่ตองดำเนินการใหเกดิการพัฒนาอยางท่ัวถงึในทุกหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน และกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

3.คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเปนจุดเนนของสาขาวิชาการหรือ
สาขาวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งตองดำเนินการใหเกิดการพัฒนาในแตละหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตรนั้น

1) คุณลักษณะเดน
คุณลักษณะเดนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกนคือ

“พรอมทำงาน (Ready to Work)”
โดยมีองคประกอบคุณลักษณะยอย 3 ดานดังนี้

 มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พรอมตอการเปล่ียนแปลง

เรียนรูตลอดชีวิต
2) คุณลักษณะท่ัวไป

คณุลกัษณะทัว่ไปของบัณฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดใหสอดคลองกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาของไทย (National Qualifications Framework for Higher Education of Thailand -
NQF) รวมทั้งขอมูลจากการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและ
สงัคมโลก แบงเปน 3 ดานและตามระดบัหลกัสตูร ดงันี้

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

คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

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

1.1 มคีวามรแูละประสบ
การณการเรยีนรใูน
สาขาวิชาท่ีศกึษา
สามารถปฏบิตังิาน
ในสาขาวิชาชพีใน
สถานการตาง ๆ ได

1.2 มคีวามสามารถในการ
คิด วเิคราะห และ
รเิร่ิมสรางสรรค โดย
ใชความรแูละ
ประสบการณของ
ตนในการแกไข
ปญหาการทำงานได

1.1 มคีวามรลูกึในวิชาการ
ทีศ่กึษา และสามารถ
ประยกุตในการ
ประกอบวิชาชีพช้ันสงู
หรอืการวิจยัเพือ่แก
ปญหาหรอืสรางองค
ความรใูหม

1.2 มคีวามสามารถในการ
คิด วเิคราะห และรเิร่ิม
สรางสรรค โดยใชความ
รแูละประสบการณของ
ตนในการแกไขขอโต
แยงหรือปญหาท่ียงุยาก
ซบัซอนในทางวชิาการ
หรอืวิชาชีพได

1.1 มีความรูลึกในวิชาการ
ทีศ่กึษาและศาสตรใน
สาขาท่ีมีความเก่ียวของ
สมัพนัธกนั สามารถ
ทำการวจัิยเพือ่แกปญหา
ที่ซับซอนหรือสรางองค
ความรใูหม และทำการ
ถายทอดเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาในสาขาวิชาการ
หรอืวชิาชพีนัน้ ๆ ได

1.2 มีความสามารถในการ
คดิวเิคราะห สงัเคราะห
และเปนผนูำในการริเริม่
สรางสรรค โดยใชความรู
และประสบการณของ
ตนในการแกไขขอโต
แยงหรือปญหาท่ียุงยาก
ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได

คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

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

2.1 มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารในชีวิต
ประจำวันการศึกษา
เรยีนรใูนสาขาวชิาการ
ที่ตนศึกษาและการ
ปฏบิตังิานในวชิาชีพได

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

2.3 มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในการส่ือ
สารและการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
เพ่ือประโยชนในการ
ศกึษาในสาขาวิชาชพีได

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

2.1 มคีวามสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษในการ
ศกึษาเรยีนรแูละการสือ่
สารถายทอดความรใูน
ทางวชิาการได

2.2 มคีวามสามารถในการ
ใชกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรหรอื
คณติศาสตรและสถติิ
หรอืกระบวนการวิจัย
ในการคดิ วเิคราะห
หรอืแกปญหาการ
ปฏบิตังิานหรอืปญหา
ทางวชิาการทีส่ลบัซบั
ซอนได

2.3 มคีวามสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรดูวย
ตนเอง และสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพือ่
ประโยชนในการเรยีนรู
ของผูอื่นได

2.4 มคีวามรแูละทักษะ
ดานระบบและทฤษฎี
การบริหารองคการใน
ระดบัทีส่ามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงาน
ไดอยางมปีระสิทธภิาพ
มคีณุลกัษณะดานวชิา
คนในระดบั เขาใจ
ซาบซึง้ ปฏิบตัไิดและ
ถายทอดแกผอูืน่ได

2.1 มคีวามสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
และเผยแพรหรอืถายทอด
ความรูทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติได

2.2 มคีวามสามารถในการใช
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตรหรือคณิตศาสตร
และสถิติหรือกระบวนการ
วจิยัในการคดิ วเิคราะห
หรอืแกปญหาการปฏิบตัิ
งานหรือแกปญหาทาง
วิชาการที่สลับซอนและ
พฒันาองคความรใูหมได

2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองและสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
ประโยชนในการเรียนรู
ของผอูืน่ได

2.4 มคีวามรแูละทกัษะดาน
ระบบและทฤษฎกีาร
บริหารองคการ ในระดบั
ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

3. ดานวิชาคน
   บณัฑติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตองมีจิตสำนึกที่ดีและมี
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว
วชิาชีพ และสังคม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อการดำรงตนในสังคม
รวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (NQF-คณุธรรม
และจริยธรรมและทักษะ
ความสมัพนัธระหวางบคุคล
และความรับผิดชอบ

3) คณุลกัษณะเฉพาะ
แตละหลกัสตูร/สาขาวชิา สามารถกำหนดคุณลกัษณะเฉพาะของบณัฑติในสาขาวชิาเฉพาะได โดยเพ่ิม

เตมิเขาไปในดานวชิาการ วชิางาน และวชิาคน ตามลกัษณะความตองการบณัฑติในสาขาวชิานัน้

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

3.1 มวีนัิย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ
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กรอบคุณลักษณะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

(KKU’s Graduate Qualifications Framework)

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

ตอสังคมและผูใชบัณฑิต
2.คณุลกัษณะท่ัวไป หมายถงึ คณุลกัษณะของบณัฑติในแตละระดบัการศกึษา ทีเ่ปนภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ซึง่ตองดำเนินการใหเกดิการพัฒนาอยางทัว่ถงึในทุกหลกัสตูร กระบวนการ
เรียนการสอน และกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

3.คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเปนจุดเนนของสาขาวิชาการหรือ
สาขาวิชาชีพน้ัน ๆ ซึ่งตองดำเนินการใหเกิดการพัฒนาในแตละหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตรนั้น

1) คุณลักษณะเดน
คุณลักษณะเดนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกนคือ

“พรอมทำงาน (Ready to Work)”
โดยมีองคประกอบคุณลักษณะยอย 3 ดานดังนี้

 มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พรอมตอการเปล่ียนแปลง

เรียนรูตลอดชีวิต
2) คุณลักษณะท่ัวไป

คณุลักษณะท่ัวไปของบัณฑิต มหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาของไทย (National Qualifications Framework for Higher Education of Thailand -
NQF) รวมทั้งขอมูลจากการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและ
สงัคมโลก แบงเปน 3 ดานและตามระดบัหลกัสตูร ดงันี้

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

คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

1. ดานวิชาการ
    บณัฑติ
มหาวิทยาลยัขอนแกน
ตองมอีงคความรใูน
สาขาวิชาการและ
ประสบการณการเรียนรู
และการปฏบัิติงานที่
จะสามารถนำไปใชในการ
ประกอบอาชพี รวมทัง้การ
ศกึษาเรียนรแูละการใช
ความรแูละประสบการณ
เพือ่การพัฒนาวชิาการใน
สาขาของตนได NQF-
ความร ูและทกัษะเชาวน
ปญญา)

1.1 มคีวามรแูละประสบ
การณการเรยีนรใูน
สาขาวิชาท่ีศกึษา
สามารถปฏบิตังิาน
ในสาขาวิชาชพีใน
สถานการตาง ๆ ได

1.2 มคีวามสามารถในการ
คิด วเิคราะห และ
รเิริม่สรางสรรค โดย
ใชความรแูละ
ประสบการณของ
ตนในการแกไข
ปญหาการทำงานได

1.1 มคีวามรลูกึในวิชาการ
ทีศ่กึษา และสามารถ
ประยกุตในการ
ประกอบวิชาชีพชัน้สงู
หรอืการวิจยัเพือ่แก
ปญหาหรอืสรางองค
ความรใูหม

1.2 มคีวามสามารถในการ
คิด วเิคราะห และรเิริม่
สรางสรรค โดยใชความ
รแูละประสบการณของ
ตนในการแกไขขอโต
แยงหรือปญหาท่ียงุยาก
ซบัซอนในทางวชิาการ
หรอืวิชาชีพได

1.1 มีความรูลึกในวิชาการ
ทีศ่กึษาและศาสตรใน
สาขาท่ีมีความเก่ียวของ
สมัพนัธกนั สามารถ
ทำการวจัิยเพือ่แกปญหา
ที่ซับซอนหรือสรางองค
ความรใูหม และทำการ
ถายทอดเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาในสาขาวิชาการ
หรอืวชิาชพีนัน้ ๆ ได

1.2 มีความสามารถในการ
คดิวเิคราะห สงัเคราะห
และเปนผนูำในการริเริม่
สรางสรรค โดยใชความรู
และประสบการณของ
ตนในการแกไขขอโต
แยงหรือปญหาท่ียุงยาก
ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได

คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

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

2.1 มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารในชีวิต
ประจำวันการศึกษา
เรยีนรใูนสาขาวชิาการ
ที่ตนศึกษาและการ
ปฏบิตังิานในวชิาชีพได

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

2.3 มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในการส่ือ
สารและการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
เพื่อประโยชนในการ
ศกึษาในสาขาวิชาชพีได

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

2.1 มคีวามสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษในการ
ศกึษาเรยีนรแูละการสือ่
สารถายทอดความรใูน
ทางวชิาการได

2.2 มคีวามสามารถในการ
ใชกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรหรอื
คณติศาสตรและสถติิ
หรือกระบวนการวจัิย
ในการคดิ วเิคราะห
หรือแกปญหาการ
ปฏบิตังิานหรือปญหา
ทางวชิาการท่ีสลบัซบั
ซอนได

2.3 มคีวามสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรดูวย
ตนเอง และสรางสรรค
ผลงานทางวชิาการเพือ่
ประโยชนในการเรยีนรู
ของผูอื่นได

2.4 มคีวามรแูละทักษะ
ดานระบบและทฤษฎี
การบริหารองคการใน
ระดบัทีส่ามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงาน
ไดอยางมปีระสิทธภิาพ
มคีณุลกัษณะดานวชิา
คนในระดบั เขาใจ
ซาบซึง้ ปฏิบตัไิดและ
ถายทอดแกผอูืน่ได

2.1 มคีวามสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
และเผยแพรหรอืถายทอด
ความรูทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติได

2.2 มคีวามสามารถในการใช
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตรหรือคณิตศาสตร
และสถิติหรือกระบวนการ
วจิยัในการคดิ วเิคราะห
หรอืแกปญหาการปฏิบตัิ
งานหรือแกปญหาทาง
วิชาการที่สลับซอนและ
พฒันาองคความรใูหมได

2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองและสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
ประโยชนในการเรียนรู
ของผอูืน่ได

2.4 มคีวามรแูละทกัษะดาน
ระบบและทฤษฎกีาร
บริหารองคการ ในระดบั
ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

3. ดานวิชาคน
   บณัฑติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตองมีจิตสำนึกที่ดีและมี
ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว
วชิาชีพ และสังคม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อการดำรงตนในสังคม
รวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข (NQF-คณุธรรม
และจริยธรรมและทักษะ
ความสมัพนัธระหวางบคุคล
และความรับผิดชอบ

3) คณุลกัษณะเฉพาะ
แตละหลกัสตูร/สาขาวชิา สามารถกำหนดคุณลกัษณะเฉพาะของบณัฑติในสาขาวชิาเฉพาะได โดยเพ่ิม

เติมเขาไปในดานวชิาการ วชิางาน และวชิาคน ตามลกัษณะความตองการบณัฑติในสาขาวชิานัน้

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถ่ิน
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

3.1 มวีนัิย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ
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นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถผลิตบณัฑติใหมีคุณลักษณะตามกรอบดังกลาวขางตน จงึเห็นสมควรกำหนดนโยบายหลักดานการ
ผลติบณัฑติ ซึง่ประกอบดวยปจจยัและกระบวนการตาง ๆ ทีจ่ะสงผลตอการผลติบัณฑิตใหมีคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค ไวดังน้ี
1) การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีองคประกอบและรายวิชาดังน้ี
1.1) มีปรัชญา วัตถุประสงค และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรท่ีตอบสนอง

ความตองการของผูใชบัณฑิต มีความเช่ือมโยงและสะทอนถึงกรอบคุณลักษณะบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ทั้งคุณลักษณะเดน คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ

1.2) มรีายวชิาทีส่งเสรมิและพัฒนาทกัษะและประสบการณดานการคดิวเิคราะห และกระบวนการ
แกปญหาดวยวธิกีารวจัิย วธิกีารทางวทิยาศาสตรหรอืคณติศาสตรแลวแตกรณี

1.3) มีรายวิชาท่ีสงเสริมการเรียนรูหรือการปฏิบัติจากประสบการณจริง เชน สหกิจศึกษา
การฝกงาน การจัดทำโครงงาน การศกึษาคนควาอสิระ เปนตน

1.4) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีการเรียนการสอนรายวิชา
บางรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรูทางภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.5) มีการกำหนดใหนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศและผานเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.6) มรีายวิชาทีม่เีนือ้หาทีส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการ การดำเนนิชวิีตบนพืน้ฐาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การรูจักสิทธิและหนาที่ และ
การมีจิตสำนึกตอสังคม

2) การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีกระบวนการดังน้ี
2.1) ใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ

บูรณาการองคความรูและประสบการณการวิจัยและหรือการบริการวิชาการมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน

2.2) ใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลายรวมทั้งแหลง
เรียนรูอินเตอรเน็ต

2.3) ใหมีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.4) ใหมีการสอนรายวิชาจำนวนหนึ่งในหลักสูตร โดยใชภาษาอังกฤษ ตามเปาหมายท่ีคณะหรือ

สาขาวิชากำหนด

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

3) การสงเสรมิและพฒันาอาจารย
3.1) อาจารยพึงไดรับการพัฒนาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ

ของแตละบคุคลและตามเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลยั ทัง้ในดานคณุวฒุ ิความรคูวาม
สามารถทางวิชาการและวิจัย ความรคูวามสามารถดานการสอน และความรคูวามชำนาญในสาขา
วิชาในระดับที่สูงข้ึน

3.2) อาจารยใหมทกุคน ตองผานกระบวนการอบรมและพัฒนา ใหมคีวามรคูวามเขาใจในองคกร
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย หลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต และสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.3) อาจารยทุกคน ตองเขารับการอบรมและพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถดานการจัดการ
เรยีนการสอน การวจัิยและการผลติผลงานทางวชิาการอยางมคุีณภาพอยางสม่ำเสมอตามระยะ
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

3.4) อาจารยตองรับผิดชอบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.5) อาจารยตองไดรบัการสงเสรมิและกำกบัดแูลใหเปนผมูคีณุธรรมและจรยิธรรม มจีติสำนึกท่ีดแีละ
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่และจรรยาบรรณครู เปนแบบอยางที่ดีของนักศึกษาและ
สังคมทั่วไป

4) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
4.1) ใหทกุหลกัสตูรจดัใหมอีาจารยทีป่รกึษา ทีส่ามารถใหคำปรึกษาแนะนำนกัศกึษาในดานการเรียน

และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.2) ใหมีการจัดอบรมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่จะสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบของมหาวิทยาลัย และเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษา

4.3) ใหมีการสนับสนุนทุนตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศกึษา และสรางโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4.4) ใหมกีารสงเสรมิและพฒันาแหลงเรยีนรแูละสิง่แวดลอมตาง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัทีจ่ะสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

5) การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต
5.1) ใหมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย คือผูใชบัณฑิต ตัวบัณฑิต

และนักศึกษาปจจุบัน เพื่อนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ
5.2) ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยอยางเปนระบบทั่วท้ังมหาวิทยาลัย ซึ่งสะทอนวิธีการ

สอนและผลสมัฤทธิใ์นการสอนของอาจารย ตามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผเูรยีน
เปนสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาอาจารย

5.3) ใหมีการสงเสริมและแนะนำนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมิน
ผลการสอนของอาจารย และมีกลไกกำหนดใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการสอน
ของอาจารยอยางเปนระบบ โดยผลที่ไดจากการประเมินจะถูกนำไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบตอนักศึกษา

5.4) ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา เพื่อ
นำขอมูลมาใชในการตัดสินใจเกีย่วกับการเปดหลกัสูตร การจัดการหลกัสตูร และเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น
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นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถผลิตบณัฑติใหมคุีณลักษณะตามกรอบดังกลาวขางตน จงึเห็นสมควรกำหนดนโยบายหลักดานการ
ผลติบัณฑิต ซึง่ประกอบดวยปจจยัและกระบวนการตาง ๆ ทีจ่ะสงผลตอการผลติบณัฑติใหมคุีณลกัษณะ
ที่พึงประสงค ไวดังน้ี
1) การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีองคประกอบและรายวิชาดังน้ี
1.1) มีปรัชญา วัตถุประสงค และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรที่ตอบสนอง

ความตองการของผูใชบัณฑิต มีความเช่ือมโยงและสะทอนถึงกรอบคุณลักษณะบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ทั้งคุณลักษณะเดน คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ

1.2) มรีายวชิาทีส่งเสรมิและพฒันาทกัษะและประสบการณดานการคิดวเิคราะห และกระบวนการ
แกปญหาดวยวธิกีารวจัิย วธิกีารทางวทิยาศาสตรหรอืคณติศาสตรแลวแตกรณี

1.3) มีรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูหรือการปฏิบัติจากประสบการณจริง เชน สหกิจศึกษา
การฝกงาน การจัดทำโครงงาน การศกึษาคนควาอสิระ เปนตน

1.4) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีการเรียนการสอนรายวิชา
บางรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรูทางภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.5) มีการกำหนดใหนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศและผานเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.6) มรีายวชิาท่ีมเีนือ้หาทีส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการ การดำเนนิชวิีตบนพืน้ฐาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การรูจักสิทธิและหนาท่ี และ
การมีจิตสำนึกตอสังคม

2) การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีกระบวนการดังนี้
2.1) ใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ

บูรณาการองคความรูและประสบการณการวิจัยและหรือการบริการวิชาการมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน

2.2) ใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลายรวมทั้งแหลง
เรียนรูอินเตอรเน็ต

2.3) ใหมีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.4) ใหมีการสอนรายวิชาจำนวนหนึ่งในหลักสูตร โดยใชภาษาอังกฤษ ตามเปาหมายท่ีคณะหรือ

สาขาวิชากำหนด

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

3) การสงเสรมิและพฒันาอาจารย
3.1) อาจารยพึงไดรับการพัฒนาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ

ของแตละบุคคลและตามเปาหมายการพัฒนาของมหาวทิยาลัย ทัง้ในดานคณุวฒุ ิความรคูวาม
สามารถทางวิชาการและวิจัย ความรคูวามสามารถดานการสอน และความรคูวามชำนาญในสาขา
วิชาในระดับที่สูงข้ึน

3.2) อาจารยใหมทกุคน ตองผานกระบวนการอบรมและพัฒนา ใหมคีวามรคูวามเขาใจในองคกร
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย หลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต และสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.3) อาจารยทุกคน ตองเขารับการอบรมและพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถดานการจัดการ
เรยีนการสอน การวจัิยและการผลติผลงานทางวชิาการอยางมคุีณภาพอยางสม่ำเสมอตามระยะ
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

3.4) อาจารยตองรับผิดชอบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.5) อาจารยตองไดรบัการสงเสรมิและกำกบัดแูลใหเปนผมูคีณุธรรมและจรยิธรรม มจีติสำนกึท่ีดแีละ
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่และจรรยาบรรณครู เปนแบบอยางที่ดีของนักศึกษาและ
สังคมทั่วไป

4) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
4.1) ใหทกุหลกัสตูรจดัใหมอีาจารยทีป่รกึษา ทีส่ามารถใหคำปรึกษาแนะนำนกัศกึษาในดานการเรียน

และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.2) ใหมีการจัดอบรมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่จะสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบของมหาวิทยาลัย และเปนการ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับนักศึกษา

4.3) ใหมีการสนับสนุนทุนตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศกึษา และสรางโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4.4) ใหมกีารสงเสรมิและพฒันาแหลงเรยีนรแูละสิง่แวดลอมตาง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัทีจ่ะสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

5) การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต
5.1) ใหมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย คือผูใชบัณฑิต ตัวบัณฑิต

และนักศึกษาปจจุบัน เพ่ือนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ
5.2) ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยอยางเปนระบบทั่วท้ังมหาวิทยาลัย ซึ่งสะทอนวิธีการ

สอนและผลสมัฤทธิใ์นการสอนของอาจารย ตามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนนผเูรยีน
เปนสำคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาอาจารย

5.3) ใหมีการสงเสริมและแนะนำนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมิน
ผลการสอนของอาจารย และมีกลไกกำหนดใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการสอน
ของอาจารยอยางเปนระบบ โดยผลที่ไดจากการประเมินจะถูกนำไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบตอนักศึกษา

5.4) ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา เพื่อ
นำขอมูลมาใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปดหลกัสูตร การจัดการหลักสูตร และเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น



การจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี



หมวดที่ 1

การจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

	 โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	พ.ศ.		๒๕๔๘		ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะ

เวลาหนึง่แล้ว	จงึมคีวามจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสาํหรบัการผลติบณัฑติ

ระดับอุดมศึกษา	ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 โดยมีเจตนารมณ์ 

ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	๒๕๕๘	รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร 

ที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น	ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง	ๆ		ตอบสนองการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 ตลาดแรงงาน	 

ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี	รวมทั้งบริบททางสังคม	ที่เปลี่ยนแปลงไป				

	 ฉะนั้น	อาศัยอํานาจตามความในมาตรา	๘	และมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย 

คาํแนะนาํของคณะกรรมการการอดุมศกึษา	ในคราวประชมุครัง้ที	่๘/๒๕๕๘	เมือ่วนัที	่	๘		กรกฎาคม		

พ.ศ.		๒๕๕๘	จงึออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง		“เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับปรญิญาตร	ี	

พ.ศ.	๒๕๕๘”		ดังต่อไปนี้	

	 ๑.		ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า	 “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี		

พ.ศ.	๒๕๕๘”	

	 ๒.	ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาท่ีจะเปิดใหม่	

และหลกัสตูรเก่าทีจ่ะปรบัปรงุใหม่ของสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน		และให้ใช้บังคับตัง้แต่	

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	

	 ๓.		ให้ยกเลิก		

	 	 ๓.๑		 ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เร่ือง		“เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับปรญิญาตรี		

พ.ศ.		๒๕๔๘”		ลงวันที่		๒๑		กุมภาพันธ์		พ.ศ.		๒๕๔๘		

	 	 ๓.๒		ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	เรือ่ง	“การจดัการศึกษาหลกัสตูรระดับปริญญาตร	ี	

(ต่อเนื่อง)	ของสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓”	ลงวันที่		๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๓	

	 ๔.		ในประกาศกระทรวงนี้

 

********************
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  “อาจารย์ประจํา”	 หมายถึง	 บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย	์ 

รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	ในสถาบันอุดมศกึษาท่ีเปิดสอนหลกัสตูรนัน้	ทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบ

ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา	และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา				

	 สาํหรบัอาจารย์ประจาํทีส่ถาบนัอดุมศกึษารบัเข้าใหม่ตัง้แต่เกณฑ์มาตรฐานนีเ้ริม่บังคับใช้

ต้องมคีะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ทีก่าํหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา		เรื่อง		มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา

		 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”	หมายถึง	 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 

สาขาวชิาของหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน	ซึง่มีหน้าทีส่อนและค้นคว้าวจัิยในสาขาวิชาดงักล่าว	ทัง้นี	้สามารถ 

เป็นอาจารย์ประจาํหลกัสตูรหลายหลกัสตูรได้ในเวลาเดยีวกนั	แต่ต้องเป็นหลกัสตูรท่ีอาจารย์ผู้นัน้	

มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร		

	 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”	หมายถึง	อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าท่ีในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน	 ตั้งแต่การวางแผน	 การควบคุมคุณภาพ		 

การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจํา

หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา	ที่จัดการศึกษา	 โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า		 

๑	หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนัไม่ได้	ยกเว้น	พหวุทิยาการหรือสหวทิยาการ	ให้เป็นอาจารย์ผูร้บัผดิชอบ

หลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร	และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน	๒	คน		

	 “อาจารย์พิเศษ”	หมายถึง	ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา	

	 ๕.	 ปรัชญา		และวัตถุประสงค์				

	 	 มุ ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อดุมศกึษาของชาต	ิปรชัญาของการอดุมศกึษา	ปรชัญาของสถาบนัอดุมศกึษา	และมาตรฐานวชิาการ

และวิชาชีพที่เป็นสากล	 ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมี

คุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม		และ

มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน	ภูมิปัญญาไทย	ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม		 

เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล				

	 	 ทัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่กาํกบัส่งเสริมกระบวนการผลติบณัฑติทีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีน	

ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้

กระแส	โลกาภวิตัน์	ทีม่กีารสือ่สารแบบไร้พรมแดน	มศีกัยภาพในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	มคีวามสามารถ

ในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด	สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง	และสังคม	ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล	โดยแบ่งหลักสูตรเป็น	๒	กลุ่ม	ดังนี้		

	 	 ๕.๑	 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ		แบ่งเป็น		๒	แบบ	ได้แก่			

	 	 	 ๕.๑.๑	 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ	 ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง 

ภาคทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ	เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ	สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์					
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	 	 	 ๕.๑.๒		 หลกัสตูรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวชิาการ		ซึง่เป็นหลกัสตูรปรญิญา

ตรีสําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ	 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้	 ความสามารถระดับสูง		 

โดยใช้หลกัสตูรปกตทิีเ่ปิดสอนอยูแ่ล้ว	ให้รองรับศกัยภาพของผู้เรียน	โดยกาํหนดให้ผูเ้รยีนได้ศึกษา	

บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว	และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยท่ีลุ่มลึก 

ทางวิชาการ		

		 	 ๕.๒		 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ		แบ่งเป็น	๒	แบบ	ได้แก่			

	 	 	 ๕.๒.๑		 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ	 ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ความรอบรู้	 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 เน้นความรู้	 สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อ 

กาํหนดของมาตรฐานวิชาชพี	หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบติัเชงิเทคนิคในศาสตร์สาขา

วิชานั้น	ๆ		โดยผ่านการฝึกงาน	ในสถานประกอบการ	หรือสหกิจศึกษา				

	 	 	 	 หลกัสตูรแบบนีเ้ท่านัน้ทีจ่ดัหลกัสตูรปรญิญาตร	ี	(ต่อเนือ่ง)		ได้		เพราะ

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว	 ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งได้รับ 

การฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม				

	 	 	 	 หลกัสตูรปรญิญาตร	ี(ต่อเนือ่ง)	ถอืเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูรปรญิญาตรี		

และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น	ๆ	 โดยครบถ้วน	 	และให้ 

ระบุคําว่า		“ต่อเนื่อง”	ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร			

	 	 	 ๕.๒.๒		 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ	 ซึ่งเป็น 

หลกัสตูรสาํหรบัผู้เรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ	มุง่เน้นผลติบัณฑติทีม่คีวามรู	้สมรรถนะทางวชิาชพี

หรือปฏิบัติการขั้นสูง	 โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว	 ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน		 

โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา	 ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว	 และทําวิจัย 

ที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน	องค์กร	หรือสถานประกอบการ						

	 	 	 	 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ 

ปฏิบัติการ	ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า	๑๒	หน่วยกิต	

	 ๖.		ระบบการจัดการศึกษา	 ใช้ระบบทวิภาค	 โดย	๑	ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น	๒	ภาค 

การศกึษาปกต	ิ	๑		ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า	๑๕		สปัดาห์		สถาบนัอดุมศกึษา	

ท่ีเปิดการศกึษาภาคฤดูร้อน		ให้กาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกติโดยมีสดัส่วนเทียบเคียงกนั	

ได้กับการศึกษาภาคปกติ			

	 สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในระบบไตรภาค		หรอืระบบจตุรภาค	ให้ถอืแนวทางดังนี	้	

	 ระบบไตรภาค					

	 	 ๑		ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น		๓		ภาคการศกึษาปกต	ิ	๑		ภาคการศกึษาปกต	ิมรีะยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า	๑๒	สัปดาห์		
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 	 โดย	๑	หน่วยกิตระบบไตรภาค	 เทียบได้กับ	๑๒/๑๕	หน่วยกิตระบบทวิภาค	หรือ	 

๔		หน่วยกิตระบบทวิภาค	เทียบได้กับ	๕	หน่วยกิตระบบไตรภาค		

	 ระบบจตุรภาค				

	 	 ๑		ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น		๔		ภาคการศกึษาปกต	ิ	๑		ภาคการศึกษาปกติ	มีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า	๑๐	สัปดาห์					

	 	 โดย		๑		หน่วยกิตระบบจตุรภาค		เทียบได้กับ	๑๐/๑๕	หน่วยกิตระบบทวิภาค		หรือ	๒	

หน่วยกิตระบบทวิภาค	เทียบได้กับ	๓	หน่วยกิตระบบจตุรภาค	

	 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น	 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา

นั้น		รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย

	 ๗.	การคิดหน่วยกิต		

	 	 ๗.๑		รายวชิาภาคทฤษฎ	ี	ท่ีใช้เวลาบรรยายหรอือภปิรายปัญหาไม่น้อยกว่า		๑๕		ชัว่โมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ		ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิตระบบทวิภาค		

	 	 ๗.๒		รายวิชาภาคปฏิบัติ	 ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ		ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิตระบบทวิภาค		

	 	 ๗.๓	 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม	 ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า	 ๔๕	 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ		ให้มีค่าเท่ากับ	๑	หน่วยกิตระบบทวิภาค		

	 	 ๗.๔		การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา	 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น	ๆ	 ไม่น้อยกว่า	๔๕	ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	 ให้มีค่าเท่ากับ	 

๑		หน่วยกิต	ระบบทวิภาค	

	 ๘.		จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา		

	 	 ๘.๑		 หลกัสตูรปรญิญาตร	ี(๔		ปี)	ให้มีจํานวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า	๑๒๐	หน่วยกติ		

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน	 ๘	 ปีการศึกษา	 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	 และไม่เกิน	 ๑๒	 

ปีการศึกษา		สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา		

	 	 ๘.๒		หลกัสตูรปริญญาตรี		(๕		ปี)		ให้มีจํานวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า		๑๕๐		หน่วยกติ		

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน	 ๑๐	ปีการศึกษา	 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	 และไม่เกิน	 ๑๕		 

ปีการศึกษา		สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา		

	 	 ๘.๓		หลักสูตรปริญญาตรี	 (ไม่น้อยกว่า	๖	ปี)	 ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า		

๑๘๐	หน่วยกิต	 ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน	๑๒	ปีการศึกษา	สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	และ 

ไม่เกิน		๑๘	ปีการศึกษา	สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา		

	 	 ๘.๔		 หลักสูตรปริญญาตรี	 (ต่อเน่ือง)	 ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	๗๒		

หน่วยกิต	 ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน	๔	ปีการศึกษา	สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	และไม่เกิน	 

๖	 	ปีการศึกษา	สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา	ทั้งน้ี	 ให้นับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปิดภาค 

การศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา	ในหลักสูตรนั้น	
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	 ๙.		โครงสร้างหลักสูตร	ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	หมวดวิชาเฉพาะ	และหมวด

วิชาเลือกเสรี		โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา	ดังนี้		

	 	 ๙.๑		 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป		หมายถงึ		หมวดวชิาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์		

ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	 เข้าใจ	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรม			 

และธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ดําเนินชีวิต

อย่างมีคุณธรรม	พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย

และสังคมโลก			

	 	 	 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือ

ลกัษณะ		บรูณาการใด	ๆ 		กไ็ด้		โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาทีค่รอบคลมุสาระของกลุม่วชิาสงัคมศาสตร์		

มนษุยศาสตร์		ภาษาและกลุม่วชิาวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์		ในสดัส่วนทีเ่หมาะสม		เพือ่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า		๓๐	หน่วยกิต		

			 	 	 อนึ่ง	การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตร	ี (ต่อเนื่อง)	อาจได้รับ 

การยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา		

ทั้งนี้	 จํานวนหน่วยกิต	 ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว	 เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษา 

เพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี	(ต่อเนื่อง)	ต้องไม่น้อยกว่า	๓๐	หน่วยกิต		

	 	 ๙.๒		หมวดวชิาเฉพาะ	หมายถงึ	วชิาแกน	วชิาเฉพาะด้าน	วชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชพี		

ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้	ความเข้าใจ	และปฏิบัติงานได้	โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม	ดังนี้			

	 	 	 ๙.๒.๑		 หลกัสตูรปรญิญาตร	ี(๔	ปี)	ทางวชิาการ	ให้มจีาํนวนหน่วยกติหมวดวชิา

เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า	๗๒	หน่วยกิต			

	 	 	 ๙.๒.๒		 หลักสูตรปริญญาตรี	 (๔	ปี)	ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ	 ให้มีจํานวน

หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า	๗๒	หน่วยกิต	 โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ี

มาตรฐานวชิาชพีกาํหนด	หากไม่มมีาตรฐานวชิาชพีกาํหนดต้องเรยีนวชิาทางปฏิบตักิารไม่น้อยกว่า			

๓๖	หน่วยกิต	และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า	๒๔	หน่วยกิต		

	 	 	 	 หลกัสตูร	(ต่อเนือ่ง)	ให้มจีาํนวนหน่วยกติหมวดวชิาเฉพาะรวมไม่น้อย

กว่า	๔๒	หน่วยกิต	ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า		๑๘	หน่วยกิต			

	 	 	 ๙.๒.๓		 หลกัสตูรปรญิญาตร	ี	(๕		ปี)	ให้มจีาํนวนหน่วยกติหมวดวชิาเฉพาะรวม	

ไม่น้อยกว่า	๙๐	หน่วยกิต			

	 	 	 ๙.๒.๔	หลักสูตรปริญญาตรี	(ไม่น้อยกว่า		๖	ปี)	ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า		๑๐๘	หน่วยกิต				

	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว		 

วชิาเอกคู	่	หรอืวชิาเอกและวชิาโทกไ็ด้		โดยวชิาเอกต้องมจีาํนวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า		๓๐		หน่วยกติ		

และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า	๑๕	หน่วยกิต	 ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่
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ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า	๓๐	หน่วยกิต	และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า	๑๕๐	หน่วยกิต				

	 	 	 	 สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า	 ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า		๑๒		หน่วยกิต				

	 	 ๙.๓		หมวดวชิาเลอืกเสรี	หมายถงึ	วชิาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมคีวามรู้	ความเข้าใจ	ตามทีต่นเอง

ถนัดหรือสนใจ	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ	 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 

โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า		๖	หน่วยกิต			

	 	 	 สถาบนัอดุมศกึษาอาจยกเว้นหรอืเทียบโอนหน่วยกติรายวิชาในหมวดวชิาศึกษา

ท่ัวไป		หมวดวชิาเฉพาะ		และหมวดวชิาเลอืกเสร	ี	ให้กบันกัศกึษาทีม่คีวามรู้ความสามารถ	ทีส่ามารถ

วดัมาตรฐานได้	ทัง้นี	้นกัศกึษาต้องศกึษาให้ครบตามจาํนวนหน่วยกติทีก่าํหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา 

ในระบบ	และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน	ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 ๑๐.	จํานวน	คุณวุฒิ	และคุณสมบัติของอาจารย์				

	 	 ๑๐.๑	 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย			

	 	 	 ๑๐.๑.๑		 อาจารย์ประจําหลักสูตร	 มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า		

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๑	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง				

	 	 	 ๑๐.๑.๒		 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ

อาจารย์ประจําหลักสูตร	จํานวนอย่างน้อย	๕	คน						

	 	 	 	 กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า	๑	 วิชาเอก	 ให้จัดอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรท่ีมีคุณวฒุแิละคุณสมบัตติรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนไม่น้อยกว่า	

วิชาเอกละ		๓		คน		

	 	 	 	 กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา

อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจํานวน		ทางสถาบันอดุมศกึษาต้องเสนอจาํนวนและคณุวฒุิ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี		

	 	 	 ๑๐.๑.๓		 อาจารย์ผูส้อน		อาจเป็นอาจารย์ประจาํหรอือาจารย์พเิศษทีมี่คณุวฒุิ

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า	 	หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 

ที่สัมพันธ์กัน	หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน			

		 	 	 	 ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า			 

และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 

จะประกาศใช้	ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้			
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   	 ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท			

แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับ

วชิาทีส่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า	๖	ปี	ทัง้นี	้อาจารย์พเิศษต้องมีชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ	๕๐	ของรายวชิา	

โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น		

	 	 ๑๐.๒		หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ	 และหลักสูตรปริญญาตร	ี	 

(ต่อเนื่อง)	ประกอบด้วย			

	 	 	 ๑๐.๒.๑		 อาจารย์ประจําหลักสูตร	 มีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า			

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 

เพื่อรับปริญญา	และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย	๑	รายการ	ในรอบ	๕	ปีย้อนหลัง					

	 	 	 	 สาํหรับหลกัสตูรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรอืปฏบัิตกิาร		ทีเ่น้นทกัษะ

ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ	อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป	

ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น	ๆ		

				 	 	 	 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา			

หากจําเป็น	บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงาน 

ทางวิชาการ	แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 และมีประสบการณ์การทํางานใน 

หน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า		๖	ปี			

	 	 	 ๑๐.๒.๒		อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร		มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ

อาจารย์ประจําหลักสูตร		จํานวนอย่างน้อย		๕		คน						

	 	 	 	 ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้น

ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย		 

๒	ใน	๕	คน	ต้องมปีระสบการณ์ในด้านปฏบิตักิาร	โดยอาจเป็นอาจารย์ประจาํของสถาบนัอดุมศกึษา		

หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิต 

ของหลักสูตรนั้นร่วมกัน	แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน		๒		คน						

	 	 	 	 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา			

หากจําเป็น	บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง

วิชาการ	แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วย

งานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า		๖	ปี	

	 	 	 	 กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า	๑	 วิชาเอก	 ให้จัดอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรท่ีมีคุณวฒุแิละคุณสมบัตติรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนไม่น้อยกว่า	

วิชาเอกละ	๓	คน	และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ	

เชงิเทคนคิในศาสตร์สาขาวชิาน้ัน	ต้องมีสดัส่วนอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ	๑	ใน	๓				
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	 	 	 	 กรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา

อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจํานวน		ทางสถาบันอดุมศกึษาต้องเสนอจาํนวนและคณุวฒุิ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี				

	 	 	 ๑๐.๒.๓		อาจารย์ผู้สอน		อาจเป็นอาจารย์ประจาํหรอือาจารย์พเิศษทีมี่คณุวฒุิ

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า	หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 

ที่สัมพันธ์กัน	หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน						

	 	 	 	 ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า		และ

ทาํหน้าทีอ่าจารย์ผู้สอนก่อนทีเ่กณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัปรญิญาตร	ี	พ.ศ.		๒๕๕๘		จะประกาศ

ใช้ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้				

	 	 	 	 สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบัน

อุดมศึกษา	หากจําเป็น	บุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท 

และผลงานทางวิชาการ	 แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 และมีประสบการณ ์

การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า	๖	ปี

				 	 	 	 ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท			

แต่ทั้งนี้ต้องมคีุณวุฒขิั้นตํ่าปรญิญาตรีหรือเทียบเทา่		และมีประสบการณ์การทํางานทีเ่กี่ยวข้องกับ

วชิาทีส่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า	๖	ปี	ท้ังน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีชัว่โมงสอนไม่เกนิร้อยละ	๕๐	ของรายวชิา		

โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น				

	 	 	 	 สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ	

ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ	 อาจารย์ผู ้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพนั้น	ๆ	

	 ๑๑.		คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา				

	 	 ๑๑.๑		หลักสูตรปริญญาตรี	(๔	ปี	๕	ปี	และไม่น้อยกว่า		๖	ปี)	จะต้องเป็นผู้สําเร็จการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า		

	 	 ๑๑.๒		หลักสูตรปริญญาตรี	 (ต่อเนื่อง)	 จะต้องเป็นผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า	หรือระดับอนุปริญญา	(๓	ปี)	หรือเทียบเท่า	ในสาขา

วิชา	ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา		

	 	 ๑๑.๓		หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ	และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติ

การ		ต้องเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า	โดยมคีะแนนเฉลีย่สะสม

ไม่น้อยกว่า	๓.๕๐	จากระบบ	๔	ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า		และมผีลการเรยีนในหลกัสตูรปรญิญา

ตรีแบบก้าวหน้า	ไม่น้อยกว่า	๓.๕๐	ทุกภาคการศึกษา	อนึ่ง	ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบ

ก้าวหน้า	หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนตํ่ากว่า	๓.๕๐	จากระบบ	๔	ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า	จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า			
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	 ๑๒.		การลงทะเบียนเรียน	ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า	๙	หน่วยกิต	และไม่เกิน	๒๒		

หน่วยกติ	ในแต่ละภาคการศกึษาปกต	ิสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา	และให้ลงทะเบยีนเรยีน

ได้ไม่เกิน	๙	หน่วยกิต	ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ	สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา	และ

จะสําเร็จการศึกษาได้		ดังนี้		

	 	 ๑๒.๑		หลักสูตรปริญญาตรี	(๔	ปี)	สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน	๖	ภาคการศึกษาปกติ		

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	และไม่ก่อน	๑๔	ภาคการศึกษาปกติ	สําหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เต็มเวลา		

	 	 ๑๒.๒		หลักสูตรปริญญาตรี	(๕	ปี)	สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน	๘	ภาคการศึกษาปกติ		

สาํหรบัการลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา		และไม่ก่อน	๑๗	ภาคการศึกษาปกติ		สาํหรบัการลงทะเบยีน

เรียนไม่เต็มเวลา		

	 	 ๑๒.๓		หลักสูตรปริญญาตรี	 (ไม่น้อยกว่า	 ๖	 ปี)	 สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน	 ๑๐	 

ภาคการศึกษาปกติ	สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา	และไม่ก่อน	๒๐	ภาคการศึกษาปกติ	 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

		 	 ๑๒.๔		หลกัสตูรปรญิญาตร	ี	(ต่อเนือ่ง)		สาํเรจ็การศกึษาได้ไม่ก่อน		๔		ภาคการศกึษา

ปกติ	สาํหรบัการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา	และไม่ก่อน	๘	ภาคการศกึษาปกต	ิสาํหรบัการลงทะเบยีนเรยีน

ไม่เต็มเวลา			

	 	 	 สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน	ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	๙		

หน่วยกิต			

	 	 	 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น	 การลงทะเบียนเรียนท่ีมี 

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้	 แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือน 

ต่อมาตรฐาน	และคุณภาพการศึกษา	ทั้งน้ี	ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ใน

หลักสูตร	

	 ๑๓.		เกณฑ์การวดัผลและการสาํเร็จการศึกษา	ให้สถาบันอดุมศึกษากาํหนดเกณฑ์การวดัผล		

เกณฑ์ข้ันตํ่าของแต่ละรายวชิา	และเกณฑ์การสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร	โดยต้องเรยีนครบ	ตาม

จาํนวนหน่วยกติทีก่าํหนดไว้ในหลกัสตูร		และต้องได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ตํา่กว่า		๒.๐๐	จากระบบ		

๔	ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า	จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี				

	 	 สถาบันอุดมศึกษาท่ีใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้		 

จะต้องกําหนด	ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้	

	 ๑๔.		ชื่อปริญญา	สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขา

วิชา	และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว	 ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น		

ในกรณีทีป่รญิญาใดยงัมิได้กาํหนดชือ่ไว้ในพระราชกฤษฎกีา		หรอืกรณทีีส่ถาบนัอดุมศึกษาใดไม่มี

การตราพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยปรญิญาในสาขาวชิา	และอกัษรย่อสาํหรับสาขาวชิา	ให้ใช้ชือ่ปรญิญา

ตามหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา		ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด	



75                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

	 ๑๕.		การประกันคุณภาพของหลักสูตร	 ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ

ของหลักสูตร	โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย	๖	ด้าน	คือ		

	 	 (๑)		 การกํากับมาตรฐาน		

	 	 (๒)		 บัณฑิต		

	 	 (๓)		 นักศึกษา		

	 	 (๔)		 อาจารย์		

	 	 (๕)		 หลักสูตร	การเรียนการสอน	การประเมินผู้เรียน		

	 	 (๖)		 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	

	 ๑๖.		การพัฒนาหลักสูตร	 ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย	 โดยมีการประเมิน	

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา	 เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรเป็นระยะ	ๆ	อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร		หรือทุกรอบ		๕		ปี

	 ๑๗.	 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้	 หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ

นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ที่จะพิจารณา		และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

  

	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๗	ตุลาคม		พ.ศ.		๒๕๕๘	

	 	 	 	 																																																	พลเอก		ดาว์พงษ์		รัตนสุวรรณ	

																																																																																						รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การศกึษาข้ันปรญิญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยทีเ่หน็เปนการสมควรปรับปรงุระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศกึษาขัน้ปรญิญา
ตร ีอาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวนัที ่๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕
จงึวางระเบยีบ วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีไวดงัตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา "ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาข้ันปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๕"
ขอ ๒ ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ บรรดา

ระเบียบ หรอืประกาศ หรอืมตใิดๆ ทีข่ดัแยงกบัระเบยีบนี ้ใหใชระเบยีบน้ีแทน
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี

"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"อธกิารบด"ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"คณะ" หมายความวา คณะหรอืหนวยงานทีม่หีลกัสตูรหรอืรายวชิา

ระดบัปรญิญาตรสีงักดั
"คณบดี" หมายความวา คณบดขีองคณะหรอืผบูรหิารสงูสดุของ

หนวยงานท่ีหลกัสตูรหรือรายวิชาระดับปริญญาตรี
สงักดั

"คณะกรรมการประจำคณะ" หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะหรือหนวยงาน
ทีน่กัศกึษาสงักดั

"อาจารยทีป่รกึษา" หมายความว า อาจารยทีค่ณะแตงตัง้ใหเปนทีป่รกึษาเกีย่วกบั
การศกึษาของนกัศกึษา

"อาจารยผสูอน" หมายความวา อาจารยทีค่ณะมอบหมายใหสอนรายวิชา
ในหลักสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

"นกัศกึษา" หมายความวา นักศกึษาท่ีศกึษาในหลกัสตูรระดับปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

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

"สำนกับรหิารและพฒันา หมายความวา สำนกัทะเบียนและประมวลผล (สำนกับริหาร
วชิาการ" และพฒันาวชิาการ)
"การขึน้ทะเบยีน" หมายความวา การทีม่หาวทิยาลยัใหสภาพการเปนนักศกึษา

แกผทูีม่หาวทิยาลัยรบัเขาศกึษาใหม
"การตอทะเบยีน" หมายความวา การท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนหรือการรักษา

สภาพการเปนนกัศึกษาโดยไมลงทะเบียน
ขอ ๕ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ หรือระเบยีบปฏบิติั

ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้ในกรณทีีม่ปีญหาการตคีวามหรอืการปฏบิตัติามระเบยีบนี้
ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยัและคำวินิจฉยัของอธกิารบดถีอืเปนทีส่ดุ

หมวด ๑
ระบบการจดัการศกึษา

ขอ ๖ ระบบการจดัการศกึษา ใหใชระบบทวภิาค และคดิเปนหนวยกติ
๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศกึษาหนึง่ ออกเปน ๒ ภาคการศกึษาปกต ิคือ ภาคการศกึษา

ตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพเิศษ (special session)
ดวยกไ็ด โดยหนึง่ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๕ สปัดาห
สวนภาคการศกึษาพเิศษ มรีะยะเวลาไมนอยกวา ๖ สปัดาห ทัง้นีต้องมชีัว่โมงเรยีน
ของแตละรายวชิาเทากบัช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

๖.๒ การคดิหนวยกติในระบบทวภิาค หนึง่หนวยกติใหมรีะยะเวลาศกึษา ดงันี้
๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ชเวลาบรรยายหรืออภปิรายปญหาไมนอยกวา ๑๕

ชัว่โมง ตอภาคการศึกษาปกติ
๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชัว่โมงตอภาคการศกึษา

ปกติ
๖.๒.๓ การฝกงาน สหกจิศกึษา การฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมง

ตอภาคการศึกษาปกติ
๖.๒.๔ การทำโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอืน่ใดตามทีไ่ดรับมอบหมาย ทีใ่ชเวลา

ทำโครงงานหรอืกจิกรรมนัน้ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกติ
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมรีะบบการจัดการศึกษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา

ระบบการสอนทางไกล และระบบอืน่ๆ โดยการจดัระบบการศกึษานัน้ๆ ตองมรีะยะเวลาศกึษา
และจำนวนหนวยกิตในสัดสวนท่ีเทยีบเคียงไดกบัระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของ
มหาวทิยาลยั
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การศกึษาข้ันปรญิญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรบัปรุงระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย การศกึษาขัน้ปรญิญา
ตร ีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕
จงึวางระเบยีบ วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีไวดงัตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕"
ขอ ๒ ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตปการศกึษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ บรรดา

ระเบยีบ หรอืประกาศ หรอืมตใิดๆ ทีข่ดัแยงกบัระเบยีบนี ้ใหใชระเบียบนีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี

"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"อธกิารบด"ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"คณะ" หมายความวา คณะหรอืหนวยงานทีม่หีลกัสตูรหรอืรายวชิา

ระดบัปรญิญาตรสีงักดั
"คณบดี" หมายความวา คณบดขีองคณะหรอืผบูริหารสงูสดุของ

หนวยงานท่ีหลกัสตูรหรือรายวิชาระดับปริญญาตรี
สงักดั

"คณะกรรมการประจำคณะ" หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะหรือหนวยงาน
ทีน่กัศกึษาสงักดั

"อาจารยทีป่รกึษา" หมายความว า อาจารยทีค่ณะแตงตัง้ใหเปนทีป่รกึษาเกีย่วกบั
การศกึษาของนกัศกึษา

"อาจารยผสูอน" หมายความวา อาจารยทีค่ณะมอบหมายใหสอนรายวิชา
ในหลักสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

"นกัศึกษา" หมายความวา นักศกึษาท่ีศกึษาในหลักสตูรระดบัปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

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

"สำนกับรหิารและพฒันา หมายความวา สำนกัทะเบียนและประมวลผล (สำนกับริหาร
วชิาการ" และพฒันาวชิาการ)
"การขึน้ทะเบยีน" หมายความวา การทีม่หาวทิยาลยัใหสภาพการเปนนักศกึษา

แกผทูีม่หาวทิยาลัยรบัเขาศึกษาใหม
"การตอทะเบยีน" หมายความวา การท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนหรือการรกัษา

สภาพการเปนนกัศึกษาโดยไมลงทะเบียน
ขอ ๕ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสัง่ หรอืระเบยีบปฏบิติั

ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี ในกรณทีีม่ปีญหาการตคีวามหรอืการปฏบิตัติามระเบยีบนี้
ใหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยัและคำวินิจฉยัของอธกิารบดถืีอเปนท่ีสดุ

หมวด ๑
ระบบการจดัการศกึษา

ขอ ๖ ระบบการจดัการศกึษา ใหใชระบบทวภิาค และคดิเปนหนวยกติ
๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหน่ึง ออกเปน ๒ ภาคการศกึษาปกต ิคือ ภาคการศกึษา

ตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพเิศษ (special session)
ดวยกไ็ด โดยหนึง่ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๕ สปัดาห
สวนภาคการศกึษาพเิศษ มรีะยะเวลาไมนอยกวา ๖ สปัดาห ทัง้นีต้องมชีัว่โมงเรยีน
ของแตละรายวชิาเทากบัชัว่โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

๖.๒ การคดิหนวยกติในระบบทวภิาค หนึง่หนวยกติใหมรีะยะเวลาศกึษา ดงันี้
๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ชเวลาบรรยายหรืออภปิรายปญหาไมนอยกวา ๑๕

ชัว่โมง ตอภาคการศึกษาปกติ
๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชัว่โมงตอภาคการศกึษา

ปกติ
๖.๒.๓ การฝกงาน สหกจิศกึษา การฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมง

ตอภาคการศึกษาปกติ
๖.๒.๔ การทำโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอืน่ใดตามทีไ่ดรบัมอบหมาย ทีใ่ชเวลา

ทำโครงงานหรอืกจิกรรมนัน้ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชัว่โมงตอภาคการศกึษาปกติ
ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา

ระบบการสอนทางไกล และระบบอืน่ๆ โดยการจดัระบบการศกึษานัน้ๆ ตองมรีะยะเวลาศกึษา
และจำนวนหนวยกิตในสัดสวนท่ีเทยีบเคียงไดกบัระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของ
มหาวทิยาลัย



78      คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  2560

 หมวด ๒
การรบัเขาศกึษา

ขอ ๘ การรบับคุคลเขาเปนนักศกึษา สามารถดำเนนิการไดดงันี้
๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง
๘.๒ การรบัโดยวธิรีบัตรงและวิธพีเิศษ
๘.๓ การรบัตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบนั หรอืขอตกลงของเครือขายความ

รวมมอืระหวางสถาบนั
๘.๔ การรับโดยวิธอีืน่ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั

ขอ ๙ คณุสมบตัขิองผสูมคัรเขาเปนนักศกึษา
๙.๑ หลกัสตูรปรญิญาตรี (๔ ป หรอื ๕ ป หรอื ๖ ป) จะตองเปนผสูำเรจ็การศกึษาระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเทา  หรอืกำลงัศกึษาอยใูนภาคการศกึษาสดุทาย
ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา

๙.๒ เปนผมูคีณุสมบัตอิืน่ตามเกณฑคุณสมบตัผิมูสีทิธิเ์ขาศกึษาทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาตรสีาขาวิชาน้ันๆ และหรอืตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนทีเ่กีย่วของ
กบัการรับเขาศกึษา ในหลกัสตูรระดับปรญิญาตรีสาขาวิชานัน้ๆ

หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน

ขอ ๑๐ การขึน้ทะเบยีน
๑๐.๑ คุณสมบัตขิองผขูึน้ทะเบียนเปนนกัศกึษา

๑๐.๑.๑ เปนผทูีม่หาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศกึษาเรียบรอยแลว
๑๐.๑.๒ เปนผยูนิยอมปฏิบตัติามระเบียบ คำสัง่ และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย

และของคณะทกุประการ
๑๐.๒ ผทูีม่หาวทิยาลยัรบัเขาศกึษาแลวจะตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียน และชำระเงนิคา

ขึน้ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด มฉิะน้ัน
จะถอืวาสละสทิธิ์

๑๐.๓ หนงัสอืรบัรองความประพฤต ิและหนงัสอืค้ำประกนัท่ีนำมายืน่ในวันรายงานตวั จะตอง
ใหผรูบัรองและผคู้ำประกนัพรอมกับพยานอกีสองคน ลงลายมอืช่ือใหเรียบรอยกอน
นำมายืน่และถาปรากฏในภายหลงัวาเปนลายมอืชือ่ปลอม มหาวทิยาลยัจะสัง่ใหนักศกึษา
ผนูัน้พนสภาพการเปนนกัศกึษา
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 หมวด ๒
การรบัเขาศกึษา

ขอ ๘ การรบับคุคลเขาเปนนกัศกึษา สามารถดำเนนิการไดดงันี้
๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง
๘.๒ การรบัโดยวธิรีบัตรงและวิธพีเิศษ
๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบนั หรือขอตกลงของเครือขายความ

รวมมอืระหวางสถาบัน
๘.๔ การรับโดยวิธอีืน่ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั

ขอ ๙ คณุสมบตัขิองผสูมัครเขาเปนนักศกึษา
๙.๑ หลกัสตูรปรญิญาตรี (๔ ป หรอื ๕ ป หรอื ๖ ป) จะตองเปนผสูำเรจ็การศกึษาระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเทา  หรอืกำลงัศกึษาอยใูนภาคการศกึษาสดุทาย
ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา

๙.๒ เปนผมูคีณุสมบัตอิืน่ตามเกณฑคุณสมบตัผิมูสีทิธิเ์ขาศกึษาทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร
ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาน้ันๆ และหรอืตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนทีเ่กีย่วของ
กบัการรับเขาศกึษา ในหลกัสตูรระดับปรญิญาตรีสาขาวิชาน้ันๆ

หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน

ขอ ๑๐ การขึน้ทะเบียน
๑๐.๑ คุณสมบัตขิองผขูึน้ทะเบียนเปนนกัศกึษา

๑๐.๑.๑ เปนผทูีม่หาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศกึษาเรียบรอยแลว
๑๐.๑.๒ เปนผยูนิยอมปฏิบตัติามระเบียบ คำสัง่ และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย

และของคณะทกุประการ
๑๐.๒ ผทูีม่หาวทิยาลยัรบัเขาศกึษาแลวจะตองรายงานตัวและขึน้ทะเบียน และชำระเงนิคา

ขึน้ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด มฉิะน้ัน
จะถอืวาสละสทิธิ์

๑๐.๓ หนงัสอืรบัรองความประพฤต ิและหนงัสอืค้ำประกนัท่ีนำมายืน่ในวันรายงานตวั จะตอง
ใหผรูบัรองและผคู้ำประกนัพรอมกับพยานอกีสองคน ลงลายมอืชือ่ใหเรียบรอยกอน
นำมายืน่และถาปรากฏในภายหลงัวาเปนลายมอืชือ่ปลอม มหาวทิยาลยัจะสัง่ใหนักศกึษา
ผนูัน้พนสภาพการเปนนักศกึษา

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน
๑๑.๑ นักศกึษาตองตอทะเบียนเปนประจำทุกภาคการศึกษาปกติ และชำระเงินคาตอทะเบียน

และคาธรรมเนียมอืน่ๆ ภายในวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๑๑.๒ กรณีทีน่กัศกึษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา

หรอืถกูสัง่พกัการศึกษา เน่ืองจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบน้ี ใหถอืวาการ
ตอทะเบยีนคร้ังน้ันเปนโมฆะ และมหาวทิยาลยัจะคนืเงนิคาธรรมเนียมการตอทะเบียน
ใหกบันกัศกึษา โดยการตอทะเบียนเรยีนโดยไมตองลงทะเบียนเรยีน สามารถทำได
ในกรณตีอไปน้ี
๑๑.๒.๑ การลาพักการศกึษา
๑๑.๒.๒ ถกูสัง่พกัการศกึษา
๑๑.๒.๓ ลงทะเบยีนเรยีนครบทุกรายวชิาตามหลกัสตูรแลว แตยงัไมผานเงือ่นไข

การสำเร็จการศึกษาอ่ืนๆ
๑๑.๓ นกัศกึษาจะตองเปนผยูนิยอมปฏบิตัติามระเบยีบ ขอบังคบั คำสัง่ และประกาศตางๆ

ของมหาวิทยาลยัและของคณะทุกประการ

หมวด  ๔
การลงทะเบียนเรียน

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน
๑๒.๑ นกัศกึษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชำระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษา

ใหเสรจ็ส้ินภายในวนัและเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๑๒.๒ ในกรณีทีม่เีหตอุนัสมควร มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึง่

หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาทีล่งทะเบียนในรายวชิาใดรายวชิาหนึง่
๑๒.๓ ในแตละภาคการศกึษาปกต ิใหนักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไมนอยกวา ๙ หนวยกติ

แตไมเกนิ ๒๒ หนวยกติ สำหรบัการลงทะเบยีนเรียนแบบเตม็เวลา และใหลงทะเบยีน
เรยีนไดไมเกนิ ๙ หนวยกิต สำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเตม็เวลา

๑๒.๔ การลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษาพเิศษ ใหลงทะเบยีนเรยีนไดไมเกนิ ๙ หนวยกติ
๑๒.๕ ในกรณทีีม่คีวามจำเปน การลงทะเบยีนเรยีนมากกวา หรอืนอยกวาทีก่ำหนดไวในขอ

๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ อาจกระทำไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รกึษาและไดรบั
อนมุติัจากคณบด ีทัง้น้ีไมเกนิ ๒๕ หนวยกติ ในภาคการศกึษาปกตสิำหรบัการ
ลงทะเบียนแบบเตม็เวลา และไมเกนิ ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและสำหรบั
การลงทะเบียนเรยีนแบบไมเตม็เวลา
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๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาทีจ่ดัการศึกษาระบบอ่ืนๆ ทีไ่มใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตาม
ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๑๒.๗ นกัศกึษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกปรับ
เปนรายวันตามอตัราทีม่หาวทิยาลยักำหนด ทัง้นีใ้หนับวันหยดุราชการรวมดวย

๑๒.๘ เม่ือพนระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนญุาตใหนักศึกษา
ลงทะเบยีนเรยีน เวนแตจะมเีหตผุลอนัสมควรและตองไดรบัอนมุตัจิากอธกิารบดี

๑๒.๙ นกัศกึษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตาม
ขอ ๓๗.๓ แหงระเบียบน้ี มฉิะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศกึษา

๑๒.๑๐ นักศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษาไดมสีทิธขิอยกเวนหรอืเทยีบโอนรายวชิาไดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๒.๑๑ นักศกึษาทีเ่รยีนครบหนวยกติตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละไดคะแนนเฉลีย่
สะสมถึงเกณฑทีส่ำเรจ็การศกึษาแลว จะลงทะเบยีนเรียนอกีไมได เวนแตจะเปน
นกัศกึษาทีก่ำลงัศกึษาอยใูนหลกัสตูรเพือ่ขออนุมตัสิองปรญิญา

๑๒.๑๒ คณะสามารถพฒันาระบบอาจารยทีป่รึกษาเพือ่ควบคมุดแูลการลงทะเบยีนเรยีนของ
นกัศกึษา ใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของหลกัสตูรได

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนทีไ่มเปนไปตามเง่ือนไขของรายวิชาใหถอืวาการลงทะเบียนเปน
โมฆะ

ขอ ๑๓ การลงทะเบยีนเรยีนซ้ำ
๑๓.๑ นกัศกึษาท่ีได R ตามหมวดท่ี ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำทนัททีีม่กีาร

เปดสอน นอกจากจะไดรบัอนมุตัจิากคณบดใีหเล่ือนกำหนดการลงทะเบยีนเรยีนได
๑๓.๒ นกัศกึษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีไ่ดไมสงูกวา D+ อกีเพือ่ทำใหระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสมสูงขึน้ จำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรยีนซ้ำนี้
ตองนำไปคดิรวมในระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมทกุครัง้เชนเดยีวกบัรายวชิาอืน่

๑๓.๓ ในกรณีทีน่กัศกึษาเรียนครบตามหลักสตูรและสอบผานรายวิชาตามหลกัสตูรระดับ
ปรญิญาตรแีลว แตระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมถึงเกณฑทีจ่ะสำเรจ็การศึกษา กอ็าจ
จะเรยีนซ้ำเฉพาะรายวชิาทีไ่ดระดบัคะแนนต่ำกวา A เพือ่ยกระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
ใหถงึเกณฑสำเรจ็การศกึษา จำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวชิาทีเ่รยีนซ้ำนี้
ตองนำไปคดิรวมในระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมทกุครัง้เชนเดยีวกบัรายวชิาอืน่

หมวด ๕
การเพ่ิมและถอนรายวิชา

ขอ ๑๔ การเพ่ิมรายวชิาจะกระทำไดภายใน ๒ สปัดาหแรกของภาคการศกึษาปกต ิหรอืภายใน
๓ วนัแรกของภาคการศกึษาพเิศษ หรอืภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลัยกำหนด

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดงัตอไปน้ี
๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหน่ึงในสีข่องระยะเวลาการศึกษารายวิชานัน้ในภาคการศึกษา

นัน้ นบัจากวันเริม่เรยีนตามปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสตูร
กำหนดรายวิชาทีถ่อนนัน้จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) และ
การถอนตามนยันี ้นกัศกึษาสามารถดำเนนิการไดดวยตวัเองผานระบบอนิเทอรเนต็

๑๕.๒ การถอนรายวชิาภายหลงัจากเวลาทีก่ำหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกนิหนึง่ในสองของ
ระยะเวลาการศกึษาของรายวชิาดงักลาวในภาคการศกึษานัน้ นบัจากวนัเริม่เรยีนตาม
ปฏทินิการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรอืตามท่ีหลกัสูตรกำหนด รายวิชาทีถ่อนน้ันจะได
W แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา การถอนตามนยันีต้องไดรบัความ
เหน็ชอบจากอาจารยทีป่รกึษา และใหดำเนนิการทีส่ำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลงัจากเวลาท่ีกำหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวชิาทีถ่อนน้ันจะได
รบั F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา

ขอ ๑๖ เม่ือมกีารเพิม่หรือถอนรายวชิาแลว จำนวนหนวยกติทีเ่รยีนจะตองไมขัดหรอืแยงกบัขอ ๑๒.๓
ขอ ๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบนี้

หมวด ๖
การศึกษาแบบรวมเรียน

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรยีน (Audit) เปนการศกึษาเพือ่เพิม่พนูความรแูบบไมนับหนวยกติ
ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏบิตัติาม

หมวดที ่๔ และหมวดที ่๕ แหงระเบยีบนี้
ขอ ๑๙ รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบรวมเรยีน จะไมนับหนวยกติรวมเขาเปนหนวยกติท่ีกำหนดไว

ตามหลกัสูตร
ขอ ๒๐ รายวิชาทีล่งทะเบยีนเรียนแบบรวมเรียน จะถอืหรอือางเปนเงือ่นไขของรายวชิา (Prerequisite)

ทีน่บัหนวยกติไมได
ขอ ๒๑ ถานกัศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำ

เพือ่จะนบัหนวยกิตในภายหลงัมิได เวนแตในกรณีทีม่กีารยายคณะหรอืเปลีย่นสาขาวิชา และ
รายวชิานัน้เปนรายวชิาทีก่ำหนดใหมกีารเรยีนและนบัหนวยกติในหลกัสตูร
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๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาท่ีจดัการศึกษาระบบอ่ืนๆ ทีไ่มใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตาม
ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๑๒.๗ นกัศกึษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกปรับ
เปนรายวนัตามอตัราทีม่หาวทิยาลยักำหนด ทัง้นีใ้หนับวันหยดุราชการรวมดวย

๑๒.๘ เม่ือพนระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนญุาตใหนักศึกษา
ลงทะเบยีนเรยีน เวนแตจะมเีหตผุลอนัสมควรและตองไดรับอนมุตัจิากอธกิารบดี

๑๒.๙ นกัศกึษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตาม
ขอ ๓๗.๓ แหงระเบียบน้ี มฉิะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศกึษา

๑๒.๑๐ นักศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษาไดมสีทิธขิอยกเวนหรอืเทยีบโอนรายวชิาไดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๒.๑๑ นักศกึษาทีเ่รยีนครบหนวยกิตตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีและไดคะแนนเฉลีย่
สะสมถงึเกณฑทีส่ำเรจ็การศกึษาแลว จะลงทะเบยีนเรียนอกีไมได เวนแตจะเปน
นกัศกึษาทีก่ำลงัศกึษาอยใูนหลกัสตูรเพือ่ขออนุมตัสิองปริญญา

๑๒.๑๒ คณะสามารถพฒันาระบบอาจารยทีป่รึกษาเพือ่ควบคมุดแูลการลงทะเบยีนเรยีนของ
นกัศึกษา ใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของหลกัสตูรได

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนทีไ่มเปนไปตามเง่ือนไขของรายวิชาใหถอืวาการลงทะเบียนเปน
โมฆะ

ขอ ๑๓ การลงทะเบยีนเรยีนซ้ำ
๑๓.๑ นกัศกึษาท่ีได R ตามหมวดท่ี ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำทนัททีีม่กีาร

เปดสอน นอกจากจะไดรบัอนมุตัจิากคณบดใีหเลือ่นกำหนดการลงทะเบยีนเรยีนได
๑๓.๒ นกัศกึษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีไ่ดไมสงูกวา D+ อกีเพือ่ทำใหระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสมสูงขึน้ จำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาทีเ่รยีนซ้ำนี้
ตองนำไปคดิรวมในระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมทกุครัง้เชนเดยีวกบัรายวชิาอืน่

๑๓.๓ ในกรณีทีน่กัศึกษาเรียนครบตามหลักสตูรและสอบผานรายวิชาตามหลกัสตูรระดับ
ปรญิญาตรแีลว แตระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมถึงเกณฑทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา กอ็าจ
จะเรยีนซ้ำเฉพาะรายวชิาทีไ่ดระดบัคะแนนต่ำกวา A เพือ่ยกระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม
ใหถงึเกณฑสำเรจ็การศกึษา จำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวชิาทีเ่รยีนซ้ำนี้
ตองนำไปคดิรวมในระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมทกุครัง้เชนเดยีวกบัรายวชิาอืน่

หมวด ๕
การเพ่ิมและถอนรายวิชา

ขอ ๑๔ การเพ่ิมรายวชิาจะกระทำไดภายใน ๒ สปัดาหแรกของภาคการศกึษาปกต ิหรอืภายใน
๓ วนัแรกของภาคการศกึษาพเิศษ หรือภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลกัเกณฑดงัตอไปน้ี
๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึง่ในสีข่องระยะเวลาการศึกษารายวิชาน้ันในภาคการศึกษา

นัน้ นบัจากวันเริม่เรยีนตามปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรอืตามท่ีหลกัสตูร
กำหนดรายวชิาทีถ่อนนัน้จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) และ
การถอนตามนยัน้ี นกัศกึษาสามารถดำเนนิการไดดวยตวัเองผานระบบอนิเทอรเนต็

๑๕.๒ การถอนรายวชิาภายหลงัจากเวลาทีก่ำหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกนิหนึง่ในสองของ
ระยะเวลาการศกึษาของรายวชิาดงักลาวในภาคการศกึษานัน้ นบัจากวนัเริม่เรยีนตาม
ปฏทินิการศึกษาของมหาวิทยาลยัหรอืตามท่ีหลกัสูตรกำหนด รายวชิาทีถ่อนน้ันจะได
W แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา การถอนตามนยันีต้องไดรบัความ
เหน็ชอบจากอาจารยทีป่รึกษา และใหดำเนนิการทีส่ำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลงัจากเวลาท่ีกำหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาทีถ่อนน้ันจะได
รบั F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา

ขอ ๑๖ เม่ือมกีารเพิม่หรอืถอนรายวชิาแลว จำนวนหนวยกติท่ีเรียนจะตองไมขัดหรอืแยงกบัขอ ๑๒.๓
ขอ ๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบนี้

หมวด ๖
การศึกษาแบบรวมเรียน

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรยีน (Audit) เปนการศกึษาเพือ่เพิม่พนูความรแูบบไมนับหนวยกติ
ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏบัิติตาม

หมวดที ่๔ และหมวดที ่๕ แหงระเบยีบนี้
ขอ ๑๙ รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบรวมเรยีน จะไมนับหนวยกติรวมเขาเปนหนวยกติท่ีกำหนดไว

ตามหลกัสูตร
ขอ ๒๐ รายวิชาทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบรวมเรียน จะถอืหรอือางเปนเงือ่นไขของรายวชิา (Prerequisite)

ทีน่บัหนวยกติไมได
ขอ ๒๑ ถานกัศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำ

เพือ่จะนับหนวยกติในภายหลงัมิได เวนแตในกรณีทีม่กีารยายคณะหรอืเปลีย่นสาขาวิชา และ
รายวชิานัน้เปนรายวชิาทีก่ำหนดใหมีการเรยีนและนบัหนวยกติในหลกัสตูร
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ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรอื U และ
ใหระบุคำวา Audit ไวในวงเล็บตอทายช่ือรายวิชา

หมวด ๗
ระดับคะแนนตัวอกัษร  ความหมายและคาคะแนน

ขอ ๒๓ ระดบัคะแนนตวัอกัษร ความหมายและคาคะแนน
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกติ

A ผลการประเมนิข้ันดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐
B+ ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good) ๓.๕
B ผลการประเมนิขัน้ด ี(Good) ๓.๐
C+ ผลการประเมนิข้ันคอนขางด ี(Fairly Good) ๒.๕
C ผลการประเมนิพอใช (Fair) ๒.๐
D+ ผลการประเมนิขัน้ออน (Poor) ๑.๕
D ผลการประเมนิข้ันออนมาก (Very Poor) ๑.๐
F ผลการประเมนิขัน้ตก (Fail) ๐

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

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

กรณีทีม่กีารเทยีบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบยีบมหาวิทยาลยั
ขอนแกน วาดวยการเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขาสู
การศกึษาในระบบตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกนหรอืทีป่รบัปรงุแกไขเพิม่เตมิ
ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มวีธิกีารดังน้ี

๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปน้ี
๒๔.๑.๑ ในรายวชิาทีน่กัศกึษาเขาสอบและหรอืมผีลงานทีป่ระเมนิไดเปนระดบั

คะแนน

๒๔.๑.๒ เปลีย่นจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะทีร่ายวชิานัน้สงักดั
๒๔.๑.๓ เปล่ียนจาก R ภายในกำหนดเวลาและหลักเกณฑทีค่ณะแพทยศาสตร

กำหนด
๒๔.๑.๔ การใช  F นอกเหนอืจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยงัใช

ไดในกรณีตอไปน้ีอกี คือ
(๑) นกัศกึษาถูกตดัสิทธไิมใหเขาสอบประจำภาค
(๒) นกัศกึษาทำผิดระเบยีบการสอบ และไดรบัการตดัสนิโทษใหได F

ตามระเบียบเก่ียวกับการสอบประจำภาคท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ
ไมปฏบิตัติามเกณฑหรอืเงือ่นไขการประเมินตามเกณฑขอ ๒๕.๒

(๓) เปล่ียนจาก  I  กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบตังิานท่ีอาจารย
ผสูอนกำหนดให ภายในกำหนดเวลาของคณะท่ีรายวชิานัน้สงักดั

(๔) ถอนรายวชิาเรียนหลงัเวลาทีก่ำหนด ตามขอ ๑๕.๓
(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบงัคบั คำสัง่หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทัง้นี้

ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี
๒๔.๒ ตวัอกัษร I ใชในกรณีตอไปน้ี

๒๔.๒.๑ นักศกึษาปฏบิตังิานยังไมครบตามเง่ือนไขทีอ่าจารยผสูอนกำหนดดวยเหตุ
จำเปนหรือสุดวิสยั

๒๔.๒.๒ นักศกึษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตจุำเปนหรอืสุดวสิยั
การให I แกนักศกึษาจะตองผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจำคณะทีร่ายวชิานัน้

สงักดัและไดรบัการอนุมตัจิากคณบดีทีร่ายวิชาน้ันสังกดั เมือ่ไดรบัอนุมตัใิหได I แลว ใหคณะท่ี
รายวชิานัน้สงักดัอยกูำหนดเวลาสอบหรอืปฏบิตังิานใหครบ ทัง้นีต้องไมเกนิภาคการศกึษาถดัไป
มฉิะน้ันจะเปล่ียนเปน F เวนแตในกรณีทีจ่ำเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
ทีร่ายวชิานัน้สังกดั และใหคณบดีทีร่ายวชิานัน้สังกดัมอีำนาจอนมุตัใิหขยายเวลาได โดยตองแจง
ใหสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการทราบลวงหนา

๒๔.๓ ตวัอกัษร P ใชในกรณทีีร่ายวชิานัน้เปนรายวชิาทีเ่ปดสอนติดตอกนัมากกวา ๑ ภาค
การศึกษา  ซึง่จะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชาน้ันและตองประเมิน
ผลเปน A  B+  B  C+ C  D+  D หรอื F

๒๔.๔ ตวัอกัษร R ใชเฉพาะนกัศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ซึง่สอบไมผานในราย
วชิาเฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑทีค่ณะกำหนด

๒๔.๕ ตวัอกัษร S และ U ใชในกรณตีอไปนี้
๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาท่ีกำหนดไววาไมมกีารประเมินผลเปนระดับคะแนน

หรือลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน
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ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรอื U และ
ใหระบุคำวา Audit ไวในวงเล็บตอทายช่ือรายวิชา

หมวด ๗
ระดบัคะแนนตัวอกัษร  ความหมายและคาคะแนน

ขอ ๒๓ ระดบัคะแนนตวัอกัษร ความหมายและคาคะแนน
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกติ

A ผลการประเมนิข้ันดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐
B+ ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good) ๓.๕
B ผลการประเมนิขัน้ด ี(Good) ๓.๐
C+ ผลการประเมนิข้ันคอนขางด ี(Fairly Good) ๒.๕
C ผลการประเมนิพอใช (Fair) ๒.๐
D+ ผลการประเมนิขัน้ออน (Poor) ๑.๕
D ผลการประเมนิข้ันออนมาก (Very Poor) ๑.๐
F ผลการประเมนิขัน้ตก (Fail) ๐

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

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

กรณทีีม่กีารเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยการเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเขาสู
การศกึษาในระบบตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกนหรอืทีป่รบัปรงุแกไขเพิม่เติม
ขอ ๒๔ การใชตวัอกัษร มวีธิกีารดงัน้ี

๒๔.๑ ตวัอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปน้ี
๒๔.๑.๑ ในรายวชิาทีน่กัศกึษาเขาสอบและหรอืมีผลงานทีป่ระเมนิไดเปนระดบั

คะแนน

๒๔.๑.๒ เปลีย่นจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะทีร่ายวชิานัน้สงักดั
๒๔.๑.๓ เปล่ียนจาก R ภายในกำหนดเวลาและหลักเกณฑทีค่ณะแพทยศาสตร

กำหนด
๒๔.๑.๔ การใช  F นอกเหนอืจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยงัใช

ไดในกรณีตอไปน้ีอกี คือ
(๑) นกัศกึษาถูกตดัสทิธไิมใหเขาสอบประจำภาค
(๒) นกัศกึษาทำผดิระเบียบการสอบ และไดรบัการตดัสนิโทษใหได F

ตามระเบียบเก่ียวกับการสอบประจำภาคท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ
ไมปฏบัิตติามเกณฑหรือเงือ่นไขการประเมินตามเกณฑขอ ๒๕.๒

(๓) เปลีย่นจาก  I  กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรอืไมปฏบิตังิานท่ีอาจารย
ผสูอนกำหนดให ภายในกำหนดเวลาของคณะท่ีรายวชิานัน้สงักดั

(๔) ถอนรายวชิาเรยีนหลงัเวลาท่ีกำหนด ตามขอ ๑๕.๓
(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คำสัง่หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทัง้นี้

ตองไดรบัความเห็นชอบจากอธิการบดี
๒๔.๒ ตวัอกัษร I ใชในกรณีตอไปน้ี

๒๔.๒.๑ นักศกึษาปฏบิตังิานยังไมครบตามเง่ือนไขทีอ่าจารยผสูอนกำหนดดวยเหตุ
จำเปนหรือสดุวิสยั

๒๔.๒.๒ นักศกึษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมเีหตจุำเปนหรอืสดุวสิยั
การให I แกนักศกึษาจะตองผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจำคณะทีร่ายวชิานัน้

สงักดัและไดรบัการอนุมัตจิากคณบดีทีร่ายวิชาน้ันสังกดั เม่ือไดรบัอนุมติัใหได I แลว ใหคณะท่ี
รายวชิานัน้สงักดัอยกูำหนดเวลาสอบหรอืปฏบัิตงิานใหครบ ทัง้นีต้องไมเกนิภาคการศกึษาถดัไป
มฉิะน้ันจะเปล่ียนเปน F เวนแตในกรณีทีจ่ำเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
ทีร่ายวิชานัน้สงักดั และใหคณบดทีีร่ายวชิานัน้สงักดัมีอำนาจอนมุติัใหขยายเวลาได โดยตองแจง
ใหสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการทราบลวงหนา

๒๔.๓ ตวัอกัษร P ใชในกรณทีีร่ายวิชาน้ันเปนรายวิชาท่ีเปดสอนตดิตอกนัมากกวา ๑ ภาค
การศึกษา  ซึง่จะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชาน้ันและตองประเมิน
ผลเปน A  B+  B  C+ C  D+  D หรอื F

๒๔.๔ ตวัอกัษร R ใชเฉพาะนกัศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ซึง่สอบไมผานในราย
วชิาเฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑทีค่ณะกำหนด

๒๔.๕ ตวัอกัษร S และ U ใชในกรณตีอไปน้ี
๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาท่ีกำหนดไววาไมมกีารประเมินผลเปนระดับคะแนน

หรอืลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน
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๒๔.๕.๒ เปลีย่นจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะทีร่ายวชิานัน้สงักดัอย ูสำหรบั
รายวิชาท่ีไดกำหนดการประเมินผลเปน  S และ U

๒๔.๖ ตวัอกัษร T ใชในกรณขีองรายวชิาทีน่กัศกึษาไดรบัอนมุตัใิหเทยีบโอนไดโดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะท่ีรบัโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา

๒๔.๗ ตัวอักษร W ใชในกรณีตอไปน้ี
๒๔.๗.๑ รายวชิาท่ีนกัศกึษาไดรบัอนุมัตใิหถอนตามขอ ๑๕.๒
๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรบัอนมุตัใิหลาพกัการศกึษา
๒๔.๗.๓ นักศกึษาถกูสัง่พกัการศกึษาในภาคการศึกษานัน้

หมวด ๘
การวัดและประเมินผล

ขอ ๒๕ การวดัและประเมนิผลการศกึษา
๒๕.๑ มหาวทิยาลัยจัดใหมีการวัดผลสำหรบัรายวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรียนไวในภาค

การศกึษาหนึง่ๆ  ไมนอยกวาหนึง่คร้ังและเมือ่ทำการประเมนิผลรายวชิาใดเปน
ครัง้สดุทายแลว ถอืวาการเรยีนรายวชิานัน้สิน้สดุลง

๒๕.๒ อาจารยผสูอนตองแจงเกณฑและเง่ือนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให
นกัศกึษาทราบลวงหนา

๒๕.๓ การประเมนิผลในแตละรายวิชาใหใชระดบัคะแนนตวัอกัษร ตามหมวดท่ี ๗
๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคำนวณระดบัคะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average

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

G.P.A.) ใหทำดังน้ี
๒๕.๕.๑ ใหนำผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนท่ีไดกบัจำนวน

หนวยกติของแตละรายวชิาทีม่กีารประเมนิผลเปนคาคะแนนเปนตวั
ตัง้หารดวยจำนวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธทีไ่ด
คอืระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

๒๕.๕.๒ การคำนวณดงักลาวขางตนใหตัง้หารถงึทศนยิม ๔ ตำแหนงและใหปดเศษเฉพาะ
ทศนยิมทีม่คีาตัง้แต ๕ ขึน้ไป ตัง้แตตำแหนงที ่๔ เพือ่ใหเหลอืทศนยิม
๒ ตำแหนง

๒๕.๖ รายวิชาทีม่คีาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนำหนวยกติของรายวิชานัน้ๆ ไปรวมเปนตัวหาร
ในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ขอ ๒๖ การกำหนดนบัชัน้ปนักศกึษา หากมคีวามจำเปนตองกำหนดช้ันปนักศกึษาใหออกเปน
ประกาศของคณะ

ขอ ๒๗การสอบ
๒๗.๑ การสอบแบงเปน

๒๗.๑.๑ การสอบยอย
๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค
๒๗.๑.๓ การสอบประจำภาค
๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด
๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอืน่

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศกึษาหนึง่ๆ ผลของการสอบอาจนำ
ไปใชพจิารณาเปนสวนหน่ึงรวมกับผลสอบประจำภาคก็ได จำนวนคร้ัง เวลา และ
วธิกีารสอบใหอยใูนดุลยพนิิจของอาจารยผสูอนหรือคณะท่ีรบัผดิชอบรายวิชาน้ัน

๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถงึการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแกน
๒๗.๔ การสอบประจำภาค หมายถงึ การสอบครัง้สุดทายของแตละรายวิชา เม่ือเสร็จสิน้

การสอนในภาคการศกึษานัน้ หลกัเกณฑและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการสอบประจำภาค
ใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการสอบประจำภาค

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถงึ การสอบประมวลความรเูพือ่มสีทิธิไ์ดรบัปรญิญาสาขาใด
สาขาหนึง่ หรอืใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

๒๗.๖ การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไวตามระเบียบน้ี
ใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

ขอ ๒๘ การตกออก
๒๘.๑ การพจิารณาการตกออกใหพจิารณาผลการเรยีนของนกัศกึษาเมือ่สิน้สดุปการศกึษา

นัน้ๆ และใหคิดเฉพาะรายวชิาทีม่คีาคะแนนโดยไมคำนึงถงึรายวชิาทีไ่ด  I
๒๘.๒ นกัศกึษาจะถกูพจิารณาใหตกออกในกรณดีงัตอไปนี้

๒๘.๒.๑ ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึ ๑.๕๐ เมือ่ไดลงทะเบยีนเรยีนมาแลวและ
มหีนวยกติสะสมต้ังแต ๓๐-๕๙ หนวยกติ

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมถงึ ๑.๗๕ เมือ่ไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและ
มหีนวยกติสะสมต้ังแต ๖๐ หนวยกติขึน้ไป

๒๘.๒.๓ สำหรบันกัศกึษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ขอ ๒๙ การสำเร็จการศกึษา นกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาตองมคุีณสมบตัคิรบตามเงือ่นไขตอไปนี้
๒๙.๑ สอบผานรายวชิาครบตามหลักสตูร ดงันี้
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๒๔.๕.๒ เปลีย่นจาก I ภายในกำหนดเวลาของคณะทีร่ายวิชานัน้สงักดัอย ูสำหรบั
รายวชิาทีไ่ดกำหนดการประเมินผลเปน  S และ U

๒๔.๖ ตวัอกัษร T ใชในกรณขีองรายวชิาทีน่กัศกึษาไดรบัอนมุตัใิหเทยีบโอนไดโดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะท่ีรบัโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา

๒๔.๗ ตวัอักษร W ใชในกรณีตอไปน้ี
๒๔.๗.๑ รายวชิาทีน่กัศกึษาไดรบัอนุมัตใิหถอนตามขอ ๑๕.๒
๒๔.๗.๒ นักศึกษาไดรบัอนมุตัใิหลาพกัการศกึษา
๒๔.๗.๓ นักศึกษาถูกสัง่พกัการศกึษาในภาคการศึกษานัน้

หมวด ๘
การวัดและประเมินผล

ขอ ๒๕ การวดัและประเมนิผลการศกึษา
๒๕.๑ มหาวทิยาลัยจัดใหมีการวัดผลสำหรบัรายวชิาทีน่กัศกึษาลงทะเบียนเรียนไวในภาค

การศกึษาหนึง่ๆ  ไมนอยกวาหนึง่คร้ังและเมือ่ทำการประเมนิผลรายวชิาใดเปน
ครัง้สดุทายแลว ถอืวาการเรยีนรายวชิานัน้สิน้สดุลง

๒๕.๒ อาจารยผสูอนตองแจงเกณฑและเง่ือนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให
นกัศึกษาทราบลวงหนา

๒๕.๓ การประเมนิผลในแตละรายวิชาใหใชระดบัคะแนนตวัอกัษร ตามหมวดที ่๗
๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคำนวณระดบัคะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average

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

G.P.A.) ใหทำดงัน้ี
๒๕.๕.๑ ใหนำผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนท่ีไดกบัจำนวน

หนวยกติของแตละรายวชิาทีม่กีารประเมนิผลเปนคาคะแนนเปนตวั
ตัง้หารดวยจำนวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธทีไ่ด
คอืระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

๒๕.๕.๒ การคำนวณดงักลาวขางตนใหตัง้หารถงึทศนยิม ๔ ตำแหนงและใหปดเศษเฉพาะ
ทศนยิมท่ีมคีาตัง้แต ๕ ขึน้ไป ตัง้แตตำแหนงท่ี ๔ เพือ่ใหเหลอืทศนิยม
๒ ตำแหนง

๒๕.๖ รายวิชาท่ีมคีาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนำหนวยกติของรายวิชานัน้ๆ ไปรวมเปนตวัหาร
ในการคำนวณหาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ขอ ๒๖ การกำหนดนบัชัน้ปนักศกึษา หากมคีวามจำเปนตองกำหนดช้ันปนักศกึษาใหออกเปน
ประกาศของคณะ

ขอ ๒๗การสอบ
๒๗.๑ การสอบแบงเปน

๒๗.๑.๑ การสอบยอย
๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค
๒๗.๑.๓ การสอบประจำภาค
๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด
๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอืน่

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศกึษาหนึง่ๆ ผลของการสอบอาจนำ
ไปใชพจิารณาเปนสวนหน่ึงรวมกับผลสอบประจำภาคก็ได จำนวนคร้ัง เวลา และ
วธิกีารสอบใหอยใูนดุลยพนิิจของอาจารยผสูอนหรือคณะท่ีรบัผดิชอบรายวิชาน้ัน

๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถงึการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแกน
๒๗.๔ การสอบประจำภาค หมายถึง การสอบคร้ังสดุทายของแตละรายวชิา เมือ่เสรจ็สิน้

การสอนในภาคการศกึษานัน้ หลกัเกณฑและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการสอบประจำภาค
ใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการสอบประจำภาค

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถงึ การสอบประมวลความรเูพือ่มีสทิธิไ์ดรบัปรญิญาสาขาใด
สาขาหนึง่ หรอืใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

๒๗.๖ การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไวตามระเบียบน้ี
ใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

ขอ ๒๘ การตกออก
๒๘.๑ การพจิารณาการตกออกใหพจิารณาผลการเรยีนของนกัศกึษาเมือ่สิน้สดุปการศกึษา

นัน้ๆ และใหคิดเฉพาะรายวชิาทีม่คีาคะแนนโดยไมคำนึงถงึรายวชิาทีไ่ด  I
๒๘.๒ นกัศกึษาจะถกูพิจารณาใหตกออกในกรณดีงัตอไปนี้

๒๘.๒.๑ ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึ ๑.๕๐ เมือ่ไดลงทะเบยีนเรยีนมาแลวและ
มหีนวยกติสะสมตัง้แต ๓๐-๕๙ หนวยกติ

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมถงึ ๑.๗๕ เมือ่ไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและ
มหีนวยกติสะสมตัง้แต ๖๐ หนวยกติข้ึนไป

๒๘.๒.๓ สำหรบันักศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

ขอ ๒๙ การสำเร็จการศึกษา นกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาตองมคุีณสมบติัครบตามเงือ่นไขตอไปนี้
๒๙.๑ สอบผานรายวิชาครบตามหลักสตูร ดงัน้ี
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๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับคร้ังเดียว
๒๙.๑.๒ ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทีร่ะบไุวในหลกัสตูรวาเปน

รายวิชาทีเ่ทยีบเทากนั ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงเปนหนวยกิตท่ีได
๒๙.๒ มรีะดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ และมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในรายวิชา

ทีค่ณะกำหนดไมต่ำกวา ๒.๐๐ หรอืไดไมต่ำกวา C ทกุรายวชิา ทัง้นีใ้หเปนไปตาม
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร

๒๙.๓ มีคุณสมบตัติามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้
๒๙.๔ มคีวามประพฤตเิรยีบรอยตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๒๙.๕ ไมอยรูะหวางการถกูสอบสวนทางวนัิยนกัศกึษาอยางรายแรงตามขอบงัคบั

มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยวนัิยนักศกึษา
๒๙.๖ มคุีณสมบัตอิืน่ตามท่ีหลกัสตูรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด
๒๙.๗ นกัศกึษาทีไ่มผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศกึษาและสอบผานรายวิชาในหลักสตูร

ครบตามเกณฑทีส่ามารถขอรับอนปุรญิญาได คณะอาจพจิารณาใหเปนผสูำเรจ็
การศึกษาในระดับอนุปริญญา ทัง้น้ีการใหอนุปรญิญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒
แหงระเบยีบนี้

๒๙.๘ วนัทีส่ำเรจ็การศกึษา ใหถอืวนัทีค่ณะกรรมการประจำคณะรบัรองการสำเรจ็การศกึษา

หมวด ๙
การอนมัุติปริญญาหรืออนปุรญิญา

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมตัปิริญญาหรืออนุปรญิญาแกผทูีไ่ดรบัการเสนอช่ือ
จากคณะตามหลกัเกณฑ ดงัน้ี
๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเปนผเูสนอชือ่นกัศึกษา

ผสูมควรไดรบัอนมุตัปิรญิญาตอสภามหาวทิยาลยั โดยผทูีไ่ดรบัการเสนอชือ่จะตอง
มคีณุสมบตัติามขอ ๒๙ แหงระเบยีบนีท้กุประการ และตอง
๓๐.๑.๑ ไมอยใูนระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงด ยบัยัง้ หรอืชะลอการ

เสนอชือ่เพ่ือขออนุมัตหิรือรับปรญิญาบัตรหรอืประกาศนยีบตัร รวมทัง้
ไมอยใูนระหวางบำเพญ็ประโยชนตอมหาวทิยาลยัหรอืสงัคม ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด

๓๐.๑.๒ ไมเปนผคูางชำระหนีส้นิกับทางมหาวทิยาลยั
๓๐.๒ ในกรณีทีค่ณะหรือหลกัสตูรกำหนดใหมกีารใหอนปุรญิญา คณะเปนผเูสนอช่ือ

ผสูมควรไดรบัอนุปรญิญาตอสภามหาวทิยาลยั โดยผทูีไ่ดรบัการเสนอชือ่จะตองมี
คณุสมบตัติามขอ ๒๙ ทกุขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบยีบน้ี และตอง

๓๐.๒.๑ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสตูรแลวและมีระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึ ๒.๐๐ แตไมต่ำกวา ๑.๗๕ หรอื

๓๐.๒.๒ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสตูรอนุปริญญา และ
มหีนวยกติทีไ่ดและระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมอยใูนเกณฑทีห่ลกัสตูรกำหนด

๓๐.๓ การขอแกไขการอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาแกผสูำเร็จการศกึษา ซึง่สภา
มหาวทิยาลยัอนมุตัปิริญญาหรอือนปุริญญาไปแลว ใหกระทำไดภายในระยะเวลา
ไมเกนิ ๙๐ วัน นบัแตวันทีส่ภามหาวิทยาลยัมมีตอินมุตัิ

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกยีรตนิิยม
๓๑.๑ นกัศกึษาท่ีจะไดรบัปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยใูนเกณฑดงัตอไปน้ี

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศกึษาไมเกนิระยะเวลาปกตทิีก่ำหนดไวในหลกัสูตร ทัง้นีไ้มนับ
เวลาทีไ่ดรับอนมัุติใหลาพกัการศกึษา

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรอื R หรอื U ในรายวชิาใด
๓๑.๑.๓ ไมเคยเรยีนซ้ำในรายวชิาใดรายวชิาหนึง่ เพือ่เปลีย่นระดบัคะแนนเฉลีย่

สะสม แลวทำใหสงผลตอการไดรับปริญญาเกียรตนิิยม
๓๑.๑.๔ ไมเคยไดรับการยกเวนรายวิชา เวนแตเปนการยกเวนรายวิชาทีม่หาวทิยาลัย

กำหนดใหยกเวนไดโดยไมมผีลตอการใหปรญิญาเกยีรตนิิยมเทานัน้
๓๑.๑.๕ ในกรณนัีกศกึษาทีเ่ทียบโอนรายวิชาในหลกัสตูรจากสถาบนัการศึกษาอืน่

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวา
สามในส่ีของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

๓๑.๒ การใหปรญิญาเกียรตนิิยม แบงเปนดงันี้
๓๑.๒.๑ เกียรตนิิยมอันดับหนึง่และเหรียญทอง ตองเปนผไูดระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงสุด ในกลมุผสูำเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ
ทัง้นีร้ะดับคะแนนเฉล่ียสะสมตองไมต่ำกวา ๓.๖๐ กรณีทีร่ะดับคะแนน
เฉลีย่สะสมเทากนั ใหพจิารณาถงึทศนยิมตำแหนงที ่๔ หากยงัเทากนั
ใหพจิารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ  ในรายวิชาบังคบั
หรือวชิาเอกของหลักสูตร

๓๑.๒.๒ เกียรตนิิยมอันดบัหนึง่ ตองไดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ำกวา ๓.๖๐
๓๑.๒.๓ เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง ตองไดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต ๓.๒๕ ถงึ

๓.๕๙
๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสำหรับนักศกึษาในหลักสตูรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตาม

ขอ ๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบียบน้ี
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๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับคร้ังเดียว
๒๙.๑.๒ ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทีร่ะบไุวในหลกัสตูรวาเปน

รายวิชาท่ีเทยีบเทากนั ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงเปนหนวยกิตทีไ่ด
๒๙.๒ มรีะดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ และมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในรายวิชา

ทีค่ณะกำหนดไมต่ำกวา ๒.๐๐ หรอืไดไมต่ำกวา C ทกุรายวชิา ทัง้นีใ้หเปนไปตาม
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร

๒๙.๓ มีคุณสมบตัติามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้
๒๙.๔ มคีวามประพฤตเิรียบรอยตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๒๙.๕ ไมอยรูะหวางการถกูสอบสวนทางวนัิยนกัศกึษาอยางรายแรงตามขอบงัคบั

มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยวนัิยนักศกึษา
๒๙.๖ มคุีณสมบัตอิืน่ตามท่ีหลกัสตูรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด
๒๙.๗ นกัศกึษาทีไ่มผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศกึษาและสอบผานรายวิชาในหลกัสตูร

ครบตามเกณฑทีส่ามารถขอรับอนปุรญิญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผสูำเรจ็
การศึกษาในระดับอนุปริญญา ทัง้น้ีการใหอนุปรญิญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒
แหงระเบยีบนี้

๒๙.๘ วนัทีส่ำเรจ็การศกึษา ใหถอืวนัทีค่ณะกรรมการประจำคณะรบัรองการสำเรจ็การศกึษา

หมวด ๙
การอนุมัติปริญญาหรืออนปุรญิญา

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลยัพจิารณาอนุมตัปิรญิญาหรืออนุปรญิญาแกผทูีไ่ดรบัการเสนอชือ่
จากคณะตามหลกัเกณฑ ดงัน้ี
๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเปนผเูสนอช่ือนกัศกึษา

ผสูมควรไดรบัอนมัุตปิรญิญาตอสภามหาวทิยาลยั โดยผทูีไ่ดรบัการเสนอชือ่จะตอง
มคีณุสมบตัติามขอ ๒๙ แหงระเบยีบนีท้กุประการ และตอง
๓๐.๑.๑ ไมอยใูนระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงด ยบัยัง้ หรอืชะลอการ

เสนอชือ่เพ่ือขออนุมัตหิรือรับปรญิญาบัตรหรอืประกาศนียบตัร รวมท้ัง
ไมอยใูนระหวางบำเพญ็ประโยชนตอมหาวทิยาลยัหรอืสงัคม ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด

๓๐.๑.๒ ไมเปนผคูางชำระหนีส้นิกับทางมหาวทิยาลยั
๓๐.๒ ในกรณีทีค่ณะหรือหลกัสตูรกำหนดใหมกีารใหอนปุรญิญา คณะเปนผเูสนอช่ือ

ผสูมควรไดรบัอนปุรญิญาตอสภามหาวทิยาลยั โดยผทูีไ่ดรบัการเสนอชือ่จะตองมี
คณุสมบตัติามขอ ๒๙ ทกุขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบยีบนี ้และตอง

๓๐.๒.๑ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสตูรแลวและมีระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมไมถงึ ๒.๐๐ แตไมต่ำกวา ๑.๗๕ หรอื

๓๐.๒.๒ ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลกัสตูรอนุปริญญา และ
มหีนวยกติทีไ่ดและระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมอยใูนเกณฑทีห่ลกัสตูรกำหนด

๓๐.๓ การขอแกไขการอนมัุตปิริญญาหรอือนุปริญญาแกผสูำเรจ็การศกึษา ซึง่สภา
มหาวทิยาลยัอนมุตัปิริญญาหรอือนุปรญิญาไปแลว ใหกระทำไดภายในระยะเวลา
ไมเกนิ ๙๐ วัน นบัแตวันท่ีสภามหาวิทยาลยัมมีตอินมุตัิ

ขอ ๓๑ การใหปรญิญาเกยีรตนิิยม
๓๑.๑ นักศกึษาท่ีจะไดรับปริญญาเกยีรตนิิยมจะตองอยใูนเกณฑดงัตอไปน้ี

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศกึษาไมเกนิระยะเวลาปกตทิีก่ำหนดไวในหลกัสตูร ทัง้นีไ้มนับ
เวลาทีไ่ดรบัอนุมตัใิหลาพกัการศกึษา

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรอื R หรอื U ในรายวชิาใด
๓๑.๑.๓ ไมเคยเรยีนซ้ำในรายวชิาใดรายวชิาหนึง่ เพือ่เปลีย่นระดบัคะแนนเฉลีย่

สะสม แลวทำใหสงผลตอการไดรบัปริญญาเกียรตนิิยม
๓๑.๑.๔ ไมเคยไดรบัการยกเวนรายวิชา เวนแตเปนการยกเวนรายวชิาทีม่หาวทิยาลัย

กำหนดใหยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปรญิญาเกยีรตินิยมเทานัน้
๓๑.๑.๕ ในกรณนัีกศกึษาทีเ่ทียบโอนรายวิชาในหลกัสตูรจากสถาบนัการศกึษาอืน่

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสตูรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวา
สามในส่ีของจำนวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร

๓๑.๒ การใหปรญิญาเกียรตนิิยม แบงเปนดงัน้ี
๓๑.๒.๑ เกียรตนิิยมอันดบัหน่ึงและเหรียญทอง ตองเปนผไูดระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงสดุ ในกลมุผสูำเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ
ทัง้น้ีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตองไมต่ำกวา ๓.๖๐ กรณทีีร่ะดบัคะแนน
เฉลีย่สะสมเทากนั ใหพจิารณาถงึทศนยิมตำแหนงที ่๔ หากยงัเทากนั
ใหพจิารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ  ในรายวิชาบังคบั
หรอืวชิาเอกของหลักสตูร

๓๑.๒.๒ เกียรตนิิยมอันดบัหน่ึง ตองไดระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ำกวา ๓.๖๐
๓๑.๒.๓ เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง ตองไดระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต ๓.๒๕ ถงึ

๓.๕๙
๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสำหรับนกัศกึษาในหลักสตูรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตาม

ขอ ๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบียบน้ี
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ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา
กรณีทีม่หาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผสูำเร็จการศึกษาซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนมัุติปริญญา
หรอือนปุรญิญาไปแลว มคีณุสมบตัไิมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบยีบนี้
ใหสภามหาวทิยาลัยพจิารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปรญิญา โดยใหมผีลต้ังแตวันท่ีสภา
มหาวทิยาลยัไดอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาใหกบับคุคลน้ัน

ขอ ๓๓ ในกรณีทีม่เีหตผุลท่ีจำเปนและสมควร มหาวทิยาลยัอาจพิจารณามใิหผสูำเรจ็การศึกษาผหูนึง่
ผใูดเขารบัพระราชทานปรญิญาบัตรกไ็ด โดยการกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร ใหออกเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

หมวด ๑๐
การยายโอนนักศึกษา

ขอ ๓๔ การรับโอนนสิตินักศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่
๓๔.๑ นิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอืน่ ถาคณุสมบตัแิละผลการเรยีนอยใูนมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทำไดตอเม่ือมทีีส่ำหรับเขาศกึษาวางพอในหลักสตูร
ทีข่อเขาศกึษาและใหคณะทีจ่ะรบัเขาศกึษาเปนผพูจิารณารบัโอน ทัง้นีค้ณะอาจ
กำหนดวธิกีาร หลกัเกณฑพจิารณาเพิม่เตมิอกีก็ได

๓๔.๒ นิสตินกัศกึษาทีจ่ะไดรบัการพจิารณารบัโอน จะตองไมเปนผทูีพ่นสภาพการเปนนสิติ
นกัศกึษาจากสถาบนัเดมิและตองไดศกึษาอยใูนสถาบันนัน้มาแลวไมนอยกวา ๒
ภาคการศกึษาปกต ิทัง้น้ี ไมนับภาคการศกึษาทีล่าพกัการศกึษา และตองไดระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต ๒.๐๐ ขึน้ไป

๓๔.๓ นิสตินกัศกึษาทีป่ระสงคจะโอนมาศกึษา จะตองสงใบสมคัรถงึสำนกับรหิารและพฒันา
วชิาการไมนอยกวา ๖ สปัดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีประสงค
จะเขารบัการศึกษาน้ัน พรอมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทยีบโอนรายวิชาและจำนวนหนวยกติใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

๓๔.๕ นกัศกึษาท่ีโอนมาจากสถาบันอืน่ มสีทิธิเ์รยีนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกนิ
สองเทาของจำนวนปทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรทีเ่ขาศกึษา โดยนบัรวมเวลาเรยีนจาก
สถาบนัเดมิดวย

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสำหรับนักศกึษาท่ีโอนมาจากสถาบันอืน่ มหาวิทยาลัย
จะไมนำระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทยีบโอนจากสถาบันเดิม มาคำนวณระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสม

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน
๓๕.๑ การยายคณะเรยีน จะกระทำไดตอเมือ่ไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจำ

คณะของคณะท่ีกำลงัศกึษาและคณะท่ีประสงคจะขอยายเขาศกึษา
๓๕.๒ นกัศกึษาทีม่สีทิธิข์อยายคณะเรยีน จะตองมคุีณสมบตัดิงัตอไปนี้

๓๕.๒.๑ เปนนกัศกึษาท่ียงัมสิีทธิเ์รยีนในคณะเดมิ
๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรยีนมากอน
๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยใูนคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหนวยกิต

สะสมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกติ
๓๕.๓ นกัศกึษาท่ีประสงคจะยายคณะเรียน จะตองย่ืนเอกสารตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ตอสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการผานคณะทีก่ำลงัศกึษา ทัง้น้ีนกัศกึษาจะตองยืน่
เอกสารดงักลาว กอนเริม่ภาคการศกึษาทีข่อยายอยางนอย ๖ สปัดาห

คณะทีน่กัศกึษาประสงคจะขอยายสามารถกำหนดหลักเกณฑการยาย
       คณะและวธิกีารโดยออกเปนประกาศของคณะ
๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ

๓๕.๔.๑ การเทยีบโอนรายวชิาทีจ่ะโอน ใหอยใูนดลุยพนิิจของคณะทีจ่ะรบัเขาศกึษา
๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเทยีบเทากนัไดทัง้หมด
๓๕.๔.๓ นกัศกึษาท่ีไดรบัอนุมตัใิหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึง่หนึง่ของจำนวน

หนวยกติ ทีก่ำหนดในหลักสตูรท่ียายเขาศกึษา
๓๕.๕ นกัศกึษาท่ีไดรับอนุมตัใิหยาย มสีทิธิเ์รยีนในหลักสตูรท่ียายเขาศกึษาไมเกนิสองเทา

ของจำนวนปทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรน้ัน โดยนับจากวันทีเ่ขาศกึษาในมหาวิทยาลัย
๓๕.๖ การคดิระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมสำหรบันกัศกึษาทีไ่ดรบัอนมุตัใิหยาย ใหคำนวณระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสมจากรายวิชาทัง้หมดท่ีรบัโอนมาจากหลักสตูรเดิม รวมกับรายวิชา
ทีเ่รียนในหลกัสตูรใหม ทีย่ายเขาศกึษาดวย

ขอ ๓๖ การเปล่ียนหลักสตูรภายในคณะหรือการเปล่ียนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของ
แตละคณะ

หมวด ๑๑
การลา การพนสภาพนักศกึษา และการคืนสภาพนักศกึษา

ขอ ๓๗การลา
๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดงันี้

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ
๓๗.๑.๒ การลาพกัการศกึษา
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ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรอือนปุริญญา
กรณีทีม่หาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผสูำเร็จการศึกษาซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนมุตัปิริญญา
หรอือนปุรญิญาไปแลว มคีณุสมบตัไิมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบยีบนี้
ใหสภามหาวทิยาลยัพิจารณาเพกิถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมผีลตัง้แตวันท่ีสภา
มหาวิทยาลยัไดอนมุติัปรญิญาหรอือนปุรญิญาใหกบับคุคลน้ัน

ขอ ๓๓ ในกรณีทีม่เีหตผุลทีจ่ำเปนและสมควร มหาวทิยาลยัอาจพิจารณามใิหผสูำเรจ็การศึกษาผหูนึง่
ผใูดเขารบัพระราชทานปริญญาบัตรกไ็ด โดยการกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร ใหออกเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

หมวด ๑๐
การยายโอนนักศึกษา

ขอ ๓๔ การรับโอนนสิตินกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่
๓๔.๑ นสิตินกัศกึษาจากสถาบนัอืน่ ถาคณุสมบตัแิละผลการเรยีนอยใูนมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทำไดตอเม่ือมทีีส่ำหรับเขาศกึษาวางพอในหลักสตูร
ทีข่อเขาศกึษาและใหคณะทีจ่ะรบัเขาศกึษาเปนผพูจิารณารบัโอน ทัง้นีค้ณะอาจ
กำหนดวธิกีาร หลกัเกณฑพจิารณาเพิม่เตมิอกีกไ็ด

๓๔.๒ นิสตินกัศึกษาทีจ่ะไดรบัการพจิารณารบัโอน จะตองไมเปนผทูีพ่นสภาพการเปนนิสติ
นกัศึกษาจากสถาบันเดมิและตองไดศกึษาอยใูนสถาบันนัน้มาแลวไมนอยกวา ๒
ภาคการศกึษาปกต ิทัง้น้ี ไมนับภาคการศกึษาทีล่าพกัการศกึษา และตองไดระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสมต้ังแต ๒.๐๐ ขึน้ไป

๓๔.๓ นิสตินกัศกึษาทีป่ระสงคจะโอนมาศกึษา จะตองสงใบสมคัรถงึสำนกับรหิารและพฒันา
วชิาการไมนอยกวา ๖ สปัดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีประสงค
จะเขารบัการศึกษาน้ัน พรอมกับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทยีบโอนรายวิชาและจำนวนหนวยกติใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

๓๔.๕ นกัศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอืน่ มสีทิธิเ์รยีนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกิน
สองเทาของจำนวนปทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรทีเ่ขาศกึษา โดยนบัรวมเวลาเรยีนจาก
สถาบนัเดมิดวย

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสำหรับนักศกึษาท่ีโอนมาจากสถาบันอืน่ มหาวิทยาลัย
จะไมนำระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทยีบโอนจากสถาบันเดิม มาคำนวณระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสม

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน
๓๕.๑ การยายคณะเรยีน จะกระทำไดตอเม่ือไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจำ

คณะของคณะท่ีกำลงัศกึษาและคณะท่ีประสงคจะขอยายเขาศกึษา
๓๕.๒ นกัศกึษาท่ีมสีทิธิข์อยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบตัดิงัตอไปนี้

๓๕.๒.๑ เปนนกัศกึษาทีย่งัมีสทิธิเ์รยีนในคณะเดิม
๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรยีนมากอน
๓๕.๒.๓ มเีวลาศึกษาอยใูนคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหนวยกิต

สะสมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกติ
๓๕.๓ นกัศกึษาท่ีประสงคจะยายคณะเรียน จะตองย่ืนเอกสารตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ตอสำนกับริหารและพฒันาวชิาการผานคณะทีก่ำลงัศกึษา ทัง้น้ีนกัศกึษาจะตองยืน่
เอกสารดงักลาว กอนเริม่ภาคการศกึษาทีข่อยายอยางนอย ๖ สปัดาห

คณะทีน่กัศกึษาประสงคจะขอยายสามารถกำหนดหลกัเกณฑการยาย
       คณะและวธิกีารโดยออกเปนประกาศของคณะ
๓๕.๔ หลกัเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ

๓๕.๔.๑ การเทยีบโอนรายวชิาทีจ่ะโอน ใหอยใูนดลุยพนิิจของคณะทีจ่ะรบัเขาศึกษา
๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเทยีบเทากนัไดทัง้หมด
๓๕.๔.๓ นกัศกึษาท่ีไดรับอนุมัตใิหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึง่หนึง่ของจำนวน

หนวยกติ ทีก่ำหนดในหลักสตูรท่ียายเขาศกึษา
๓๕.๕ นกัศกึษาท่ีไดรบัอนุมตัใิหยาย มสีทิธิเ์รยีนในหลักสตูรท่ียายเขาศึกษาไมเกนิสองเทา

ของจำนวนปทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรน้ัน โดยนับจากวันทีเ่ขาศกึษาในมหาวิทยาลัย
๓๕.๖ การคดิระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมสำหรบันกัศกึษาทีไ่ดรบัอนมุตัใิหยาย ใหคำนวณระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสมจากรายวิชาทัง้หมดท่ีรบัโอนมาจากหลักสตูรเดิม รวมกับรายวิชา
ทีเ่รยีนในหลกัสตูรใหม ทีย่ายเขาศกึษาดวย

ขอ ๓๖ การเปล่ียนหลักสตูรภายในคณะหรือการเปล่ียนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของ
แตละคณะ

หมวด ๑๑
การลา การพนสภาพนักศกึษา และการคืนสภาพนักศกึษา

ขอ ๓๗การลา
๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดงัน้ี

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ
๓๗.๑.๒ การลาพกัการศกึษา
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๓๗.๑.๓ การลาออก
๓๗.๒ การลาปวยหรือลากจิ นกัศกึษาจะลาไดในกรณทีีม่เีวลาเรยีนไมต่ำกวารอยละ ๘๐

ของเวลาเรียนท้ังหมด มฉิะน้ันจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาท่ีเกีย่วของกบั
การสอบใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี ้และตามรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลัย
กำหนด นอกเหนอืจากน้ีใหอยใูนดลุยพินิจของอธกิารบดี

๓๗.๓ การลาพักการศกึษา
๓๗.๓.๑ นักศกึษาอาจจะไดรบัอนญุาตใหลาพักการศกึษา ในกรณใีดกรณหีนึง่ตอไปนี้

(๑) ถกูเกณฑหรอืระดมเขารบัราชการทหาร
(๒) ไดรับทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหวางประเทศหรอืทนุอืน่ใด ซึง่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เหตุผลความจำเปนอืน่ท่ีคณะเห็นสมควร

๓๗.๓.๒ วิธปีฏิบัตใินการลาพักการศึกษา ใหนักศกึษาหรอืผปูกครอง ในกรณทีี่
นกัศกึษาไมอาจดำเนนิการดวยตนเองได ยืน่ใบลาพรอมหลกัฐานอืน่ๆ
ทีค่ณะผานอาจารยทีป่รึกษา เพือ่ใหคณบดีเจาสงักดัเปนผพูจิารณาอนุมตัิ
และแจงสำนกับริหารและพัฒนาวชิาการเพ่ือปรบัสถานะ ทัง้นีน้กัศึกษา
จะตองดำเนินการไมนอยกวา ๒ สปัดาหกอนวันแรกของการสอบประจำ
ภาคตามปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยั ยกเวนกรณทีีม่สีาเหตสุดุวสิยั
ใหอยใูนดลุยพินิจของคณบดี

๓๗.๓.๓ นักศกึษาจะลาพักการศึกษาไดครัง้ละไมเกนิหน่ึงภาคการศึกษาปกติ
เวนแตกรณีมีเหตุจำเปนหรือเหตุสดุวิสยั อาจใหลาพักการศึกษา
คร้ังละหนึง่ปการศกึษาได  โดยตองไดรบัอนมุตัจิากอธกิารบดี

๓๗.๓.๔ นักศกึษาทีไ่ดรบัอนมุตัใิหลาพกัการศกึษา ตองชำระเงนิคาธรรมเนยีม
เพือ่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา ตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

๓๗.๔ การลาออก นกัศกึษาตองยืน่ใบลาพรอมหนังสอืรบัรองของผปูกครองและหลกัฐาน
การแสดงวาไมมหีนีส้นิคางชำระ โดยผานการพจิารณาของอาจารยทีป่รกึษาและ
คณบดทีีน่กัศกึษาสงักดั เพือ่ใหมหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมตั ิกรณทีีม่เีหตผุลความ
จำเปนอาจใหผปูกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศกึษาก็ได

๓๗.๕ หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย
๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรปูแบบทีม่หาวิทยาลัยกำหนด
๓๗.๕.๒ ใบรบัรองแพทย (กรณลีาเนือ่งจากปวย) ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๓๗.๕.๓ หนังสอืรบัรองจากผปูกครอง และหนงัสอืแสดงความเหน็ของอาจารย

ทีป่รกึษากรณลีาปวยหรอืลากจิเกนิ ๑๕ วัน หรอืลาพกัการศกึษา หรอืลาออก

๓๗.๕.๔ หนังสอืแสดงความเห็นของอาจารยทีป่รกึษา การลาทุกประเภทตองผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รกึษา

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรบัอนุมตัิ
ใหไปฝกปฏิบตังิานท่ีตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร
เปนตน

๓๗.๕.๖ หลกัฐานเอกสารแสดงการปลอดหนีส้นิคางชำระตอมหาวทิยาลยั กรณี
ลาออกหรือลาพักการศึกษา

๓๗.๖ การอนมัุติลาพกัการศกึษาและการลาออกใหถอืตามวนัท่ีอนมัุติใหมีผลในการลา
๓๗.๗ การลาทกุกรณ ีจะไมไดรับสทิธิย์กเวนจากระเบยีบ ขอบงัคบัอืน่ใดของมหาวทิยาลยั

ขอ ๓๘ การพนสภาพนกัศกึษา นกัศกึษาจะพนสภาพนกัศกึษาตามหลกัเกณฑตอไปน้ี
๓๘.๑ ตาย
๓๘.๒ ลาออก
๓๘.๓ ตกออก
๓๘.๔ ถกูสัง่ใหพนสภาพนกัศกึษาตามระเบยีบขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั
๓๘.๕ ขาดคณุสมบตักิารเขาเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน ตามระเบยีบ

มหาวทิยาลยัขอนแกน
๓๘.๖ เรยีนสำเรจ็ตามหลกัสูตร และไดรับอนมัุติปรญิญาหรอือนปุริญญาจากสภามหาวทิยาลยั

โดยใหถอืวาวันทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุริญญาเปนวันพนสภาพ
นกัศกึษา เวนแตกรณทีีเ่ปนนกัศกึษาในหลกัสูตรเพือ่ขออนมัุติสองปรญิญาใหถอื
วนัพนสภาพนักศกึษาในวันทีอ่นมุตัปิริญญาท่ีสอง

๓๘.๗ ไมลงทะเบยีนเรยีนใหเสร็จสิน้ภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนดในแตละภาค
การศกึษา โดยมไิดลาพกัการศกึษาตามระเบยีบ

๓๘.๘ ไมชำระคาธรรมเนยีมเพือ่ขึน้หรอืตอทะเบียนภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลัยกำหนด
ในแตละภาคการศกึษา ยกเวนในกรณีเหตสุุดวิสัยท่ีมหาวทิยาลัยเหน็สมควร

๓๘.๙ ศกึษาในมหาวทิยาลยัเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษาทีก่ำหนดไวใน
หลกัสูตร ทัง้น้ี ใหนับรวมระยะเวลาท่ีลาพกัการศกึษาหรอืถกูสัง่พกัการศกึษาดวย

๓๘.๑๐ปลอมแปลงลายมือชือ่ผปูกครอง หรอืลายมือชือ่บคุคลอ่ืน เพือ่ใชเปน
หลกัฐานเทจ็ตอมหาวทิยาลยัตามขอ ๑๐.๓  แหงระเบยีบนี้

๓๘.๑๑ตองโทษโดยคำพิพากษาถงึทีส่ดุใหจำคุกเวนแตความผดิลหโุทษ หรอื
ความผดิท่ีไดกระทำโดยประมาท

๓๘.๑๒โอนไปเปนนสิตินกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอืน่
๓๘.๑๓อ่ืนๆ ตามทีส่ภามหาวทิยาลยักำหนด
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๓๗.๑.๓ การลาออก
๓๗.๒ การลาปวยหรอืลากจิ นกัศกึษาจะลาไดในกรณทีีม่เีวลาเรยีนไมต่ำกวารอยละ ๘๐

ของเวลาเรียนท้ังหมด มฉิะน้ันจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาท่ีเกีย่วของกับ
การสอบใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี ้และตามรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลัย
กำหนด นอกเหนอืจากน้ีใหอยใูนดลุยพนิิจของอธกิารบดี

๓๗.๓ การลาพักการศกึษา
๓๗.๓.๑ นักศกึษาอาจจะไดรบัอนญุาตใหลาพกัการศกึษา ในกรณใีดกรณีหนึง่ตอไปนี้

(๑) ถกูเกณฑหรอืระดมเขารบัราชการทหาร
(๒) ไดรับทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหวางประเทศหรอืทนุอืน่ใด ซึง่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เหตุผลความจำเปนอืน่ทีค่ณะเห็นสมควร

๓๗.๓.๒ วิธปีฏิบัตใินการลาพักการศึกษา ใหนักศกึษาหรือผปูกครอง ในกรณีที่
นกัศกึษาไมอาจดำเนนิการดวยตนเองได ยืน่ใบลาพรอมหลกัฐานอืน่ๆ
ทีค่ณะผานอาจารยทีป่รึกษา เพือ่ใหคณบดีเจาสงักดัเปนผพูจิารณาอนุมัติ
และแจงสำนักบริหารและพัฒนาวชิาการเพ่ือปรบัสถานะ ทัง้นีน้กัศกึษา
จะตองดำเนินการไมนอยกวา ๒ สปัดาหกอนวันแรกของการสอบประจำ
ภาคตามปฏิทนิการศึกษาของมหาวิทยาลยั ยกเวนกรณทีีม่สีาเหตสุดุวสิยั
ใหอยใูนดลุยพินิจของคณบดี

๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครัง้ละไมเกนิหน่ึงภาคการศึกษาปกติ
เวนแตกรณีมีเหตุจำเปนหรือเหตุสดุวิสยั อาจใหลาพักการศึกษา
ครัง้ละหนึง่ปการศกึษาได  โดยตองไดรบัอนมุตัจิากอธกิารบดี

๓๗.๓.๔ นักศกึษาทีไ่ดรบัอนมุตัใิหลาพกัการศกึษา ตองชำระเงนิคาธรรมเนยีม
เพือ่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา ตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

๓๗.๔ การลาออก นกัศกึษาตองยืน่ใบลาพรอมหนังสอืรับรองของผปูกครองและหลกัฐาน
การแสดงวาไมมหีนีส้นิคางชำระ โดยผานการพจิารณาของอาจารยทีป่รกึษาและ
คณบดีทีน่กัศกึษาสงักดั เพือ่ใหมหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัติ กรณีทีม่เีหตผุลความ
จำเปนอาจใหผปูกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศกึษาก็ได

๓๗.๕ หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย
๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบทีม่หาวิทยาลัยกำหนด
๓๗.๕.๒ ใบรบัรองแพทย (กรณลีาเนือ่งจากปวย) ตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด
๓๗.๕.๓ หนังสอืรบัรองจากผปูกครอง และหนงัสอืแสดงความเหน็ของอาจารย

ทีป่รกึษากรณลีาปวยหรอืลากจิเกนิ ๑๕ วัน หรอืลาพกัการศกึษา หรอืลาออก

๓๗.๕.๔ หนังสอืแสดงความเห็นของอาจารยทีป่รกึษา การลาทุกประเภทตองผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษา

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรบัอนุมัติ
ใหไปฝกปฏิบตังิานท่ีตางประเทศ การเรียกตัวเขารบัราชการทหาร
เปนตน

๓๗.๕.๖ หลกัฐานเอกสารแสดงการปลอดหนีส้นิคางชำระตอมหาวทิยาลยั กรณี
ลาออกหรือลาพักการศึกษา

๓๗.๖ การอนมุตัลิาพกัการศกึษาและการลาออกใหถอืตามวนัท่ีอนมุตัใิหมผีลในการลา
๓๗.๗ การลาทกุกรณ ีจะไมไดรบัสทิธิย์กเวนจากระเบยีบ ขอบงัคับอืน่ใดของมหาวทิยาลยั

ขอ ๓๘ การพนสภาพนกัศกึษา นกัศกึษาจะพนสภาพนกัศกึษาตามหลกัเกณฑตอไปน้ี
๓๘.๑ ตาย
๓๘.๒ ลาออก
๓๘.๓ ตกออก
๓๘.๔ ถกูสัง่ใหพนสภาพนกัศกึษาตามระเบยีบขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั
๓๘.๕ ขาดคณุสมบตักิารเขาเปนนักศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน ตามระเบยีบ

มหาวทิยาลยัขอนแกน
๓๘.๖ เรยีนสำเรจ็ตามหลกัสตูร และไดรบัอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาจากสภามหาวทิยาลยั

โดยใหถอืวาวนัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาเปนวนัพนสภาพ
นกัศกึษา เวนแตกรณทีีเ่ปนนักศกึษาในหลกัสตูรเพือ่ขออนมุตัสิองปรญิญาใหถอื
วนัพนสภาพนักศกึษาในวันทีอ่นุมตัปิริญญาท่ีสอง

๓๘.๗ ไมลงทะเบยีนเรียนใหเสร็จสิน้ภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนดในแตละภาค
การศกึษา โดยมไิดลาพกัการศกึษาตามระเบยีบ

๓๘.๘ ไมชำระคาธรรมเนียมเพือ่ขึน้หรอืตอทะเบยีนภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยักำหนด
ในแตละภาคการศกึษา ยกเวนในกรณีเหตสุดุวิสยัท่ีมหาวทิยาลัยเหน็สมควร

๓๘.๙ ศกึษาในมหาวทิยาลยัเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษาท่ีกำหนดไวใน
หลกัสูตร ทัง้น้ี ใหนับรวมระยะเวลาท่ีลาพกัการศกึษาหรอืถูกส่ังพกัการศกึษาดวย

๓๘.๑๐ปลอมแปลงลายมือชือ่ผปูกครอง หรือลายมือชือ่บคุคลอ่ืน เพือ่ใชเปน
หลกัฐานเทจ็ตอมหาวทิยาลยัตามขอ ๑๐.๓  แหงระเบยีบน้ี

๓๘.๑๑ตองโทษโดยคำพิพากษาถงึท่ีสดุใหจำคุกเวนแตความผดิลหโุทษ หรอื
ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท

๓๘.๑๒โอนไปเปนนิสตินกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอืน่
๓๘.๑๓อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด
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ขอ ๓๙ การคืนสภาพนกัศกึษา
๓๙.๑ นักศกึษาทีพ่นสภาพนกัศกึษาอนัเนือ่งจากสาเหตตุอไปนี ้อาจขอคนืสภาพนกัศกึษาได

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรอื
๓๙.๑.๒ พนสภาพเนือ่งจากไดรับการประเมินใหไดอกัษร I และถูกประเมนิ

ใหตกออกโดยยงัไมไดแกผลการประเมนิอักษร I
๓๙.๒ หลักเกณฑและวธิกีารขอคนืสภาพนกัศกึษา ใหออกเปนประกาศมหาวทิยาลยั

หมวด ๑๒
บทกำหนดโทษ

ขอ ๔๐ นักศกึษาทีก่ระทำผดิ หรอืฝาฝนระเบยีบนี ้ตองรับโทษทางวชิาการตามทีร่ะบไุวในขอ ๔๑
แหงระเบยีบนี ้และตองถกูพจิารณาลงโทษทางวนัิยตามทีร่ะบไุวในขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยวนัิยนกัศกึษา อกีโสดหนึง่ดวย

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ ม ี๔ สถาน ดงัน้ี
๔๑.๑ ปรบัตกในรายวชิาทีเ่ปนกรณสีาเหตขุองการกระทำผดิหรอืการฝาฝนระเบยีบนี ้เชน

ทจุริตในการสอบและกรณทีีเ่ปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔
๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวากึง่หนึง่ของรายวชิาทีส่อบมาแลวสำหรบัภาคการศกึษานัน้ โดยนบั

ยอนหลังตามลำดบัรายวิชาทีส่อบ
๔๑.๓ ปรับตกในทุกรายวชิาท่ีเขาสอบแลวสำหรบัภาคการศกึษานัน้
๔๑.๔ ปรบัตกในทุกรายวชิาทีล่งทะเบียนสำหรบัภาคการศกึษานัน้

ขอ ๔๒ การดำเนินการเม่ือมีการกระทำผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี
๔๒.๑ ใหผทูีต่รวจพบวานักศกึษากระทำผดิหรอืฝาฝนระเบียบนี ้รวบรวมหลกัฐาน

ขอเทจ็จรงิตางๆ  รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพือ่พจิารณาและ
เสนอโทษ

๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณาความเหมาะสมอีก
ขัน้หน่ึง โดยใหโอกาสนักศกึษาไดชีแ้จงขอเท็จจริง ทัง้นีใ้หแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน
หลงัจากวนัสดุทายของการสงผลการเรยีนตามปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยั

๔๒.๓ ใหสำนกับริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัตกิารลงโทษ และแจงใหคณะท่ี
นกัศกึษาผนูัน้สังกดัและผปูกครองของนกัศกึษาผนูัน้ทราบเปนลายลกัษณอกัษร

ขอ ๔๓ นักศกึษาทีถ่กูสัง่ลงโทษตามระเบยีบน้ี หรอืไมไดรบัอนมุตัปิรญิญาหรอือนุปรญิญาตามขอ ๓๐
อาจอทุธรณได ตามหลกัเกณฑดงัน้ี
๔๓.๑ ใหนักศกึษาผนูัน้มีสทิธิอ์ทุธรณตออธกิารบดภีายในกำหนด ๓๐ วัน นบัแตวันทราบ

คำสัง่ลงโทษ

๔๓.๒ การอทุธรณคำสัง่ลงโทษใหทำเปนหนงัสือลงลายมอืชือ่ของผอูทุธรณ
๔๓.๓ การอุทธรณคำสัง่ลงโทษใหอทุธรณไดสำหรับตนเองเทานัน้ จะอุทธรณแทนคนอ่ืน

หรอืมอบหมายใหคนอืน่อุทธรณแทนไมได
๔๓.๔ การปฏบิตัเิกีย่วกบัการอทุธรณโทษทางวชิาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ ๔๔ ใหอธกิารบดมีอีำนาจพจิารณาวนิิจฉยั มคีำสัง่เพิม่โทษ ลดโทษ หรอืยกโทษ ตามควรแกกรณี
โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี
กรณกีารอทุธรณการไมไดรบัอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุริญญา ใหอธกิารบดเีสนอความเหน็

ตอสภามหาวทิยาลยัเพือ่วนิิจฉยั
คำวินจิฉยัของอธกิารบดตีามวรรคหนึง่ และของสภามหาวทิยาลยัตามวรรคสองใหถอืเปน

ทีส่ดุ แลวแจงคำวนิิจฉัยเปนหนงัสือใหผอูทุธรณทราบภายใน ๑๕ วัน

หมวด ๑๓
การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศกึษาแตกตางจากคณะอืน่ๆ โดยเฉพาะการศึกษาในช้ันคลนิิก
เนือ่งจากมกีารเรยีนภาคทฤษฎคีวบคกูบัการฝกปฏบิตัทิางคลนิิก จงึกำหนดการจดัการศกึษาและการ
วดัผลสำหรับหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนท่ีแตกตางจากคณะอ่ืนๆ ดงันี้
ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกำหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวดัผลและการประเมนิผลการศึกษา

การสอบแกตวั การขึน้ช้ันเรยีน การเรยีนซ้ำชัน้ การตกออก และการสอบเพือ่ปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั

บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๗ สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรีทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน กอนปการศกึษา
๒๕๕๖ ใหใชระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘
และประกาศหรอืแนวปฏิบตั ิทีเ่ปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา
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ขอ ๓๙ การคืนสภาพนกัศกึษา
๓๙.๑ นักศกึษาทีพ่นสภาพนกัศกึษาอนัเนือ่งจากสาเหตตุอไปนี ้อาจขอคนืสภาพนกัศกึษาได

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรอื
๓๙.๑.๒ พนสภาพเนือ่งจากไดรับการประเมินใหไดอกัษร I และถูกประเมนิ

ใหตกออกโดยยงัไมไดแกผลการประเมนิอักษร I
๓๙.๒ หลักเกณฑและวธิกีารขอคนืสภาพนกัศกึษา ใหออกเปนประกาศมหาวทิยาลยั

หมวด ๑๒
บทกำหนดโทษ

ขอ ๔๐ นักศกึษาทีก่ระทำผิด หรอืฝาฝนระเบียบนี ้ตองรับโทษทางวชิาการตามทีร่ะบไุวในขอ ๔๑
แหงระเบยีบนี ้และตองถกูพจิารณาลงโทษทางวนัิยตามทีร่ะบไุวในขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยวนัิยนกัศกึษา อกีโสดหนึง่ดวย

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ ม ี๔ สถาน ดงัน้ี
๔๑.๑ ปรบัตกในรายวชิาทีเ่ปนกรณสีาเหตขุองการกระทำผดิหรอืการฝาฝนระเบยีบน้ี เชน

ทจุริตในการสอบและกรณทีีเ่ปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔
๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวากึง่หนึง่ของรายวชิาท่ีสอบมาแลวสำหรบัภาคการศกึษานัน้ โดยนบั

ยอนหลังตามลำดบัรายวิชาทีส่อบ
๔๑.๓ ปรับตกในทุกรายวชิาท่ีเขาสอบแลวสำหรบัภาคการศึกษานัน้
๔๑.๔ ปรบัตกในทุกรายวิชาทีล่งทะเบียนสำหรบัภาคการศกึษานัน้

ขอ ๔๒ การดำเนินการเม่ือมกีารกระทำผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี
๔๒.๑ ใหผทูีต่รวจพบวานักศกึษากระทำผดิหรอืฝาฝนระเบียบน้ี รวบรวมหลกัฐาน

ขอเทจ็จรงิตางๆ  รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพือ่พิจารณาและ
เสนอโทษ

๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาความเหมาะสมอีก
ขัน้หน่ึง โดยใหโอกาสนักศกึษาไดชีแ้จงขอเท็จจริง ทัง้น้ีใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน
หลงัจากวนัสดุทายของการสงผลการเรยีนตามปฏทิินการศกึษาของมหาวทิยาลยั

๔๒.๓ ใหสำนกับริหารและพัฒนาวิชาการบันทกึประวัตกิารลงโทษ และแจงใหคณะท่ี
นกัศกึษาผนูัน้สังกดัและผปูกครองของนกัศกึษาผนูัน้ทราบเปนลายลกัษณอกัษร

ขอ ๔๓ นักศึกษาทีถ่กูสัง่ลงโทษตามระเบยีบน้ี หรอืไมไดรบัอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาตามขอ ๓๐
อาจอทุธรณได ตามหลกัเกณฑดงัน้ี
๔๓.๑ ใหนักศกึษาผนูัน้มีสทิธิอ์ทุธรณตออธกิารบดภีายในกำหนด ๓๐ วัน นบัแตวันทราบ

คำสัง่ลงโทษ

๔๓.๒ การอทุธรณคำสัง่ลงโทษใหทำเปนหนงัสอืลงลายมอืชือ่ของผอูทุธรณ
๔๓.๓ การอุทธรณคำสัง่ลงโทษใหอทุธรณไดสำหรับตนเองเทานัน้ จะอุทธรณแทนคนอ่ืน

หรอืมอบหมายใหคนอืน่อุทธรณแทนไมได
๔๓.๔ การปฏบัิตเิกีย่วกบัการอุทธรณโทษทางวชิาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวทิยาลยั

ขอ ๔๔ ใหอธกิารบดมีอีำนาจพจิารณาวนิิจฉยั มคีำสัง่เพิม่โทษ ลดโทษ หรอืยกโทษ ตามควรแกกรณี
โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี
กรณกีารอทุธรณการไมไดรบัอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุริญญา ใหอธกิารบดเีสนอความเหน็

ตอสภามหาวทิยาลยัเพือ่วนิิจฉยั
คำวินจิฉยัของอธกิารบดตีามวรรคหนึง่ และของสภามหาวทิยาลยัตามวรรคสองใหถอืเปน

ทีส่ดุ แลวแจงคำวนิิจฉัยเปนหนงัสอืใหผอูทุธรณทราบภายใน ๑๕ วัน

หมวด ๑๓
การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศกึษาแตกตางจากคณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชัน้คลนิิก
เนือ่งจากมกีารเรยีนภาคทฤษฎคีวบคกูบัการฝกปฏบิตัทิางคลนิิก จงึกำหนดการจดัการศกึษาและการ
วดัผลสำหรับหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ ในสวนท่ีแตกตางจากคณะอ่ืนๆ ดงันี้
ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกำหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวดัผลและการประเมนิผลการศกึษา

การสอบแกตวั การขึน้ชัน้เรยีน การเรียนซ้ำชัน้ การตกออก และการสอบเพ่ือปรญิญา
แพทยศาสตรบณัฑติ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั

บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๗ สำหรบันักศกึษาระดับปรญิญาตรีทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน กอนปการศกึษา
๒๕๕๖ ใหใชระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘
และประกาศหรอืแนวปฏิบัต ิทีเ่ปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา
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ขอ ๔๘ ระเบียบ หรอืประกาศใดทีใ่ชขอความ "ภาคการศกึษาฤดรูอน" ใหถอืเปน "ภาคการศกึษา
พเิศษ" ตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๒๒    พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ลงชือ่   พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
           (เภา สารสนิ)

                                                              นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ขอ ๔๘ ระเบียบ หรอืประกาศใดทีใ่ชขอความ "ภาคการศกึษาฤดรูอน" ใหถอืเปน "ภาคการศกึษา
พเิศษ" ตามระเบยีบน้ี

ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๒๒    พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ลงชือ่   พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
           (เภา สารสนิ)

                                                              นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนภาคการศกึษาพิเศษ ระดับปรญิญาตรี

พ.ศ. 2557
********************

	 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วยการจัดการเรียน

การสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน	ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2543	ให้เหมาะสม	สอดคล้องกับระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วย	การศึกษาขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2555	และสอดคล้องกับนโยบาย

ประกันคุณภาพการศึกษา

	 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา	 16	 (2)	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

พ.ศ.	2541	ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในการประชุม	ครั้งที่	10/2557	

เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2557	จึงวางระเบียบไว้	ดังนี้

	 ข้อ	1		 ระเบียบน้ีว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน	 

ภาคการศึกษาพิเศษ	ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2557”

	 ข้อ	2		 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาพิเศษ	ปีการศึกษา	2557	เป็นต้นไป

	 ข้อ	3		 ให้ยกเลกิระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ว่าด้วยการจดัการเรยีนการสอน	ภาคการศึกษา

ฤดูร้อน	ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2543

	 	 บรรดาระเบียบ	ประกาศ	หรือคําสั่งอื่นใด	 ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี	้

หรือที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	4		 ในระเบียบนี้

	 	 “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”		 หมายความว่า		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “อธิการบดี”		 หมายความว่า		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “คณะ”		 หมายความว่า		 คณะหรอืหน่วยงานท่ีเรียกชือ่อย่างอืน่ 

	 	 	 	 ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหน่วยงาน 

	 	 	 	 ทีจ่ดัการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรี

	 	 “คณบดี”		 หมายความว่า		 คณบดหีรอืผูบ้รหิารสงูสดุของคณะหรอื 

	 	 	 	 หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ	

	 	 	 	 เทียบเท่าคณะหรือหน่วยงานที่จัดการ 

	 	 	 	 เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

	 	 “นักศึกษา”		 หมายความว่า	 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ 

	 	 	 	 ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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	 	 “ภาคการศกึษาพเิศษ”		 หมายความว่า		 ภาคการศึกษาฤดูร้อนในหลกัสตูรเดมิ	

	 	 	 	 และภาคการศกึษาทีไ่ม่ได้เป็นภาคการ 

	 	 	 	 ศึกษาปกติ

	 ข้อ	5		 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษต้องเป็นนักศึกษา

	 ข้อ	6		 กําหนดการเปิดภาคการศึกษาพิเศษ	 ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย	 โดยมีช่ัวโมงเรียนแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาปกติ	 และใช้เวลาศึกษา 

ไม่น้อยกว่า	6	สัปดาห์

	 ข้อ	7		 ในกรณทีีค่ณะจะขอเปิดรายวชิาในการศกึษาพเิศษให้เป็นไปตามเงือ่นไขใดเงือ่นไข

หนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 เป็นวชิาทีกํ่าหนดไว้ในแผนการศกึษาทีห่ลกัสตูรให้เปิดสอนภาคการศกึษาพเิศษ

	 	 (2)		 ถ้าเป็นวชิาในหมวดศกึษาทัว่ไปและหมวดวชิาเฉพาะ	จะเปิดสอนให้แก่นกัศกึษา

ที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อน	และสอบไม่ผ่านหรือเป็นการลงทะเบียนเรียนซํ้า	 ยกเว้นวิชาที่อาจารย์ 

ผู้สอนไม่สามารถสอนในภาคการศึกษาปกติ	หรือในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

	 	 (3)		 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีให้เปิดสอนได้ตามความจําเป็น	

	 ข้อ	8		 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน	ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข	ดังนี้

	 	 (1)		วิชาตามข้อ	7	(1)		และข้อ	7	(2)	ไม่น้อยกว่า	10	คน

	 	 (2)	วิชาตามข้อ	7	(3)	ไม่น้อยกว่า	20	คน

	 ในกรณีทีม่นัีกศึกษาลงทะเบียนเรยีนน้อยกว่ากาํหนด	มหาวิทยาลยัอาจพจิารณาให้เปิดสอน	

โดยความเห็นชอบของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่

	 ข้อ	9		 กรณทีีม่หาวทิยาลยัมปีระกาศปิดรายวชิาทัง้หมดทีน่กัศกึษาได้ลงทะเบยีนเรยีนหรอื

ปิดรายวิชาเกินกว่าร้อยละ	 50	ของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดและนักศึกษา

ประสงค์จะถอนรายวิชาทั้งหมด	ให้คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา

	 ข้อ	10	 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	9	หน่วยกิต	หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่า

นีใ้ห้คณบดคีณะทีน่กัศกึษาสงักดัอยู	่พจิารณาอนมุตัใิห้ลงเพิม่อกี	แต่รวมแล้วไม่เกนิ	12	หน่วยกติ

	 ข้อ	11	 วนัเพ่ิมวชิาเรยีนและวนัถอนวชิาเรยีน		ให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น	

ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี	 ส่วนขั้นตอนการเพิ่มหรือการถอนรายวิชาเรียน	 ให้ปฏิบัติเช่น

เดียวกันกับการศึกษาภาคปกติ

	 ข้อ	12	 การกําหนดสิทธิในการเข้าสอบภาคปลายภาค	การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี	 และระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสอบประจําภาค
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	 ข้อ	13		นกัศกึษาทีก่ระทาํผดิหรอืฝ่าฝืนระเบยีบนี	้ต้องได้รบัโทษทางวชิาการตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี	 และอาจถูกพิจารณาโทษทางวิินัยตาม 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วยวิินัยนักศึกษา	อีกโสตหนึ่งด้วย

	 ข้อ	14	 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	และมีอํานาจออกประกาศ	คําสั่ง	หรือ

แนวปฏิบัติ	ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

	 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้	 ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย	 

และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

	 	 	 ประกาศ		ณ			วันที่		4	ตุลาคม		พ.ศ.		2557

																																																																																															ลงชื่อ						ณรงค์ชัย		อัครเศรณี

																																																																																																										(นายณรงค์ชัย		อัครเศรณี)

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการศกึษาเพือ่การขออนมัุติสองปรญิญา พ.ศ. 2546

เพือ่ใหการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน เอือ้ประโยชนตอนกัศึกษา โดยสามารถ
เขาศกึษาในหลกัสตูรสองหลกัสตูรในเวลาเดียวกนั หรอืคาบเกีย่วกนั หรอืตอเนือ่งกนั และเมีอ่สำเรจ็
การศกึษาตามขอกำหนดของหลกัสตูรนัน้ ๆ สามารถขอรบัปรญิญาสองปรญิญาได อาศยัอำนาจ
ตามความในมาตรา 16(2) และ 16(3) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที ่ 11/2546 เมือ่วนัที ่ 26 พฤศจิกายน 2546
สภามหาวทิยาลยัจงึวางระเบยีบเกีย่วกบัการจัดการศกึษาเพือ่การขออนมุตัสิองปรญิญา ไวดงัตอไปนี้

ขอ  1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การจดัการศกึษาเพือ่
การขออนุมติัสองปริญญา พ.ศ. 2546"

ขอ  2 ใหระเบียบมีผลบังคบัใชนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ  3 ในระเบียบน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“มหาวทิยาลยัอืน่” หมายถึง สถาบันอดุมศึกษาในประเทศไทยหรือในตางประเทศ

ทีม่ขีอตกลงความรวมมือกบัมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการจดัการศกึษาเพือ่ใหผสูำเรจ็การศกึษาไดรบั
สองปริญญา

“คณะ” หมายถึง คณะหรอืหนวยงานทีร่บัผดิชอบบรหิารจดัการหลกัสตูร
“นกัศกึษา” หมายถึง นักศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแกน
ขอ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือการขออนุมตัสิองปริญญา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือใหนัก

ศกึษาทีเ่ขาศึกษาในหลกัสตูรสองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน หรอืหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ทีร่วมกับมหาวิทยาลัยอืน่ ในชวงเวลาเดียวกันหรือคาบเก่ียวกันหรือตอเน่ืองกัน ซึง่เม่ือสำเร็จการศึกษา
ตามขอกำหนดของหลกัสตูรทัง้สองหลกัสตูรดงักลาว จะมสีทิธิไ์ดรบัปรญิญาสองปรญิญา ตามหลกั
สตูรและสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษาน้ัน

ขอ 5 หลักสูตรท่ีจัดการศึกษาเพื่อใหผูสำเร็จการศึกษาไดรับสองปริญญา อาจเปน
หลกัสตูรในระดบัเดียวกนัหรอืตางระดับกนักไ็ด ทัง้นีค้วรเปนสาขาวชิาทีใ่กลเคยีงกนัหรอืสงเสรมิซึง่
กนัและกนั

ขอ  6 การใหปริญญาสำหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตองเปนไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี หรอืระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาหรือระเบียบ ประกาศอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ สวนการใหปรญิญาสำหรับ
หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัอืน่ ใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือกบัมหาวิทยาลยันัน้ ๆ

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

ขอ 7 ขัน้ตอนการขออนมุตดิำเนนิการจดัการศกึษา สำหรบัหลกัสตูรทีร่วมมือกนัเพือ่ให
ผเูขาศกึษาไดรบัสองปรญิญา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย

ขอ 8 การสมัครเขาศึกษา การรับเขาศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา การลงทะเบียนเรียน
การเทียบโอนรายวิชาและการสำเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในแตละหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือของมหาวิทยาลัยอืน่แลวแตกรณี และเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่
หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขดหรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความตามระเบียบนี้
ใหอธกิารบดเีปนผมูอีำนาจวนิิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิการบดใีหถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  18  ธนัวาคม  พ.ศ. 2546

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก   เภา  สารสนิ
   (เภา  สารสิน)

                  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการศกึษาเพือ่การขออนมัุติสองปรญิญา พ.ศ. 2546

เพ่ือใหการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน เอือ้ประโยชนตอนกัศกึษา โดยสามารถ
เขาศึกษาในหลกัสตูรสองหลักสตูรในเวลาเดียวกนั หรอืคาบเกีย่วกนั หรือตอเนือ่งกนั และเมีอ่สำเรจ็
การศกึษาตามขอกำหนดของหลกัสตูรนัน้ ๆ สามารถขอรบัปรญิญาสองปรญิญาได อาศยัอำนาจ
ตามความในมาตรา 16(2) และ 16(3) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที ่ 11/2546 เม่ือวนัที ่ 26 พฤศจิกายน 2546
สภามหาวิทยาลยัจงึวางระเบียบเกีย่วกบัการจัดการศึกษาเพือ่การขออนุมตัสิองปรญิญา ไวดงัตอไปนี้

ขอ  1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การจดัการศกึษาเพือ่
การขออนุมตัสิองปริญญา พ.ศ. 2546"

ขอ  2 ใหระเบียบมีผลบังคบัใชนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ  3 ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“มหาวทิยาลยัอืน่” หมายถึง สถาบันอดุมศึกษาในประเทศไทยหรือในตางประเทศ

ทีม่ขีอตกลงความรวมมือกบัมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการจดัการศกึษาเพ่ือใหผสูำเรจ็การศกึษาไดรบั
สองปริญญา

“คณะ” หมายถึง คณะหรอืหนวยงานทีร่บัผดิชอบบรหิารจดัการหลกัสตูร
“นกัศกึษา” หมายถึง นักศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแกน
ขอ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือการขออนุมตัสิองปริญญา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือใหนัก

ศกึษาทีเ่ขาศึกษาในหลกัสตูรสองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน หรอืหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ทีร่วมกับมหาวิทยาลัยอืน่ ในชวงเวลาเดียวกันหรือคาบเก่ียวกันหรือตอเน่ืองกัน ซึง่เม่ือสำเร็จการศึกษา
ตามขอกำหนดของหลกัสตูรทัง้สองหลกัสตูรดงักลาว จะมสีทิธิไ์ดรบัปรญิญาสองปรญิญา ตามหลกั
สตูรและสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษาน้ัน

ขอ 5 หลักสูตรที่จัดการศึกษาเพื่อใหผูสำเร็จการศึกษาไดรับสองปริญญา อาจเปน
หลกัสตูรในระดับเดยีวกนัหรอืตางระดับกนักไ็ด ทัง้น้ีควรเปนสาขาวชิาท่ีใกลเคยีงกนัหรอืสงเสรมิซ่ึง
กนัและกนั

ขอ  6 การใหปริญญาสำหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตองเปนไปตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี หรอืระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การศกึษาระดบับัณฑติศึกษาหรอืระเบยีบ ประกาศอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ สวนการใหปรญิญาสำหรับ
หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัอืน่ ใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือกบัมหาวิทยาลยันัน้ ๆ

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

ขอ 7 ขัน้ตอนการขออนุมตดิำเนินการจัดการศกึษา สำหรบัหลกัสตูรทีร่วมมอืกนัเพือ่ให
ผเูขาศกึษาไดรบัสองปรญิญา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย

ขอ 8 การสมัครเขาศึกษา การรับเขาศึกษา ระยะเวลาที่ศึกษา การลงทะเบียนเรียน
การเทียบโอนรายวิชาและการสำเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในแตละหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยหรือของมหาวิทยาลัยอืน่แลวแตกรณี และเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่
หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไมขดหรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความตามระเบียบนี้
ใหอธิการบดีเปนผมูอีำนาจวนิิจฉัย และคำวนิิจฉัยของอธิการบดีใหถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ   ณ   วนัท่ี  18  ธนัวาคม  พ.ศ. 2546

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก   เภา  สารสนิ
   (เภา  สารสิน)

                  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน



100      คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผสูำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2548

เพือ่เปนการเปดกวางและขยายโอกาสทางการศกึษา ใหผสูำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
สาขาตาง ๆ เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยคงเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานของหาวิทยาลัยขอนแกน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2541 โดยมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุครัง้ที ่ 2/2548 เมือ่วนัที ่ 2 มนีาคม 2548 จงึ
วางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรยีกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรบั
ผสูำเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2548"

ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีสำหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2548 เปนตนไป บรรดาระเบียบ
ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 3 ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
"สถาบนัอดุมศึกษา" หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั หรอืของเอกชน

ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
"คณะ" หมายถึง คณะวชิาหรอืหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนโดยมติสภา

มหาวิทยาลยั มหีนาท่ีจดัการศกึษาระดับปรญิญา
ขอ 4 คณะทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาจรบับคุคลทีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ในสาขาหนึ่ง ๆ แลว เขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวในระเบียบนี้

ขอ 5 คณุสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะเขาศกึษาในหลกัสตูรของมหาวทิยาลัยตามขอ 4  ไดแก
(1) เปนผสูำเรจ็การศึกษาไมต่ำกวาข้ันปรญิญาตรีหรอืเทยีบเทาจากสถาบันอดุมศกึษา

ที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแลว
(2) เปนผูมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามขอกำหนดของหลักสูตรน้ัน ๆ

ขอ 6 การเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ไดรับการยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรที่เขาศึกษา

เวนแตในรายที่คณะเห็นวา ผูเขาศึกษายังขาดความรูในหมวดศึกษาทั่วไปใน
รายวิชาใด กอ็าจกำหนดใหศกึษารายวิชาเหลานัน้เพ่ิมเติมไดโดยไมนับหนวยกติ

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

(2) รายวชิาอืน่ ๆ นอกเหนอืจากหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปทีไ่ดศกึษามาแลว อาจไดรบั
การพิจารณาใหเทียบโอนหนวยกิตกับรายวิชาตามหลักสูตรที่เขาศกึษา ทัง้น้ี
รายวิชาทีจ่ะเทยีบโอนหนวยกิตได จะตองมเีน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสีข่องรายวชิาทีข่อเทยีบโอน และมผีลการเรยีนเทยีบไดไมต่ำกวาระดบั C

(3) ผเูขาศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรยีนตามหลกัสตูรทีเ่ขาศกึษาไมนอยกวารอยละ 25
ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

(4) การพจิารณาเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหนวยกติใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั
ขอ 7 หลกัเกณฑอืน่ ๆ เก่ียวกับการรบัเขาและการจดัการศกึษา ใหเปนไปตามระเบยีบหรอื

ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ใชกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขอ 8 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ เพิ่มเติมที่ไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ี เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาและรักษาคุณภาพได
ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้กรณีทีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา

การปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะท่ีรับผิดชอบ
จัดการหลักสูตรน้ันๆ เปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   28   มนีาคม   พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
            (เภา  สารสนิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

หมายเหตุ โดยทีม่หาวทิยาลยัมนีโยบายขยายโอกาสและเปดกวางทางการศกึษาใหมากขึน้  ประกอบ
กบัปจจบุนัมผีสูำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาในสาขาหนึง่สนใจเขาศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ในอีกสาขาหน่ึงเปนจำนวนมากขึ้น จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑที่เอื้อตอความตองการ
ดังกลาว ทั้งนี้ หลักเกณฑที่กำหนดอนุโลมจากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลกัเกณฑการศกึษาปริญญาท่ีสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การศกึษาระดับปริญญาตรีสำหรับผสูำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2548

เพือ่เปนการเปดกวางและขยายโอกาสทางการศกึษา ใหผสูำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
สาขาตาง ๆ เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยคงเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานของหาวิทยาลัยขอนแกน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2541 โดยมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุครัง้ที ่ 2/2548 เมือ่วนัที ่ 2 มนีาคม 2548 จงึ
วางระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรยีกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับ
ผสูำเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2548"

ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีสำหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2548 เปนตนไป บรรดาระเบียบ
ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 3 ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
"สถาบนัอดุมศกึษา" หมายถึง สถาบนัอดุมศึกษาของรฐั หรอืของเอกชน

ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
"คณะ" หมายถึง คณะวชิาหรอืหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนโดยมติสภา

มหาวทิยาลยั มหีนาทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญา
ขอ 4 คณะทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาจรบับคุคลทีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ในสาขาหนึ่ง ๆ แลว เขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวในระเบียบนี้

ขอ 5 คณุสมบัตขิองบคุคลทีจ่ะเขาศกึษาในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัตามขอ 4  ไดแก
(1) เปนผสูำเรจ็การศึกษาไมต่ำกวาข้ันปรญิญาตรีหรอืเทยีบเทาจากสถาบนัอดุมศกึษา

ที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแลว
(2) เปนผูมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามขอกำหนดของหลักสูตรนั้น ๆ

ขอ 6 การเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ไดรับการยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรที่เขาศึกษา

เวนแตในรายที่คณะเห็นวา ผูเขาศึกษายังขาดความรูในหมวดศึกษาท่ัวไปใน
รายวิชาใด กอ็าจกำหนดใหศกึษารายวิชาเหลานัน้เพ่ิมเติมไดโดยไมนับหนวยกติ

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

(2) รายวชิาอืน่ ๆ นอกเหนอืจากหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปทีไ่ดศกึษามาแลว อาจไดรบั
การพิจารณาใหเทียบโอนหนวยกิตกับรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเขาศกึษา ทัง้นี้
รายวิชาทีจ่ะเทยีบโอนหนวยกติได จะตองมเีนือ้หาสาระครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสีข่องรายวชิาทีข่อเทยีบโอน และมผีลการเรยีนเทยีบไดไมต่ำกวาระดบั C

(3) ผเูขาศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรยีนตามหลกัสตูรทีเ่ขาศกึษาไมนอยกวารอยละ 25
ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

(4) การพจิารณาเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหนวยกติใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 หลกัเกณฑอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการรบัเขาและการจดัการศกึษา ใหเปนไปตามระเบยีบหรอื

ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ใชกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขอ 8 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ เพ่ิมเติมท่ีไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาและรักษาคุณภาพได
ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา

การปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะท่ีรับผิดชอบ
จัดการหลักสูตรนั้นๆ เปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   28   มนีาคม   พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
            (เภา  สารสนิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

หมายเหตุ โดยทีม่หาวทิยาลยัมนีโยบายขยายโอกาสและเปดกวางทางการศกึษาใหมากขึน้  ประกอบ
กับปจจบุนัมผีสูำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาในสาขาหนึง่สนใจเขาศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ในอีกสาขาหน่ึงเปนจำนวนมากขึ้น จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑที่เอื้อตอความตองการ
ดังกลาว ทั้งนี้ หลักเกณฑที่กำหนดอนุโลมจากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลกัเกณฑการศกึษาปริญญาท่ีสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2542
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการศกึษาแบบรวมเรยีนวิชา

ในระดบัปรญิญาตรสีำหรบับคุคลภายนอก
 พ.ศ.  2525

เพือ่สงเสรมิการบรกิารทางวชิาการตอสงัคม  อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15(2)
แหงพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ.  2521  สภามหาวทิยาขอนแกนจงึวางระเบยีบ
วาดวยการศึกษาแบบรวมเรียนวิชาในระดับปรญิญาตรี  สำหรับบคุคลภายนอกไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา  “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยการศึกษาแบบรวมเรียน
วชิาในระดับปริญญาตรี  สำหรับบคุคลภายนอก พ.ศ.  2525”

ขอ 2 ใหใชระเบียบนีต้ัง้แตปการศกึษา  2525  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit)” หมายความถึง  การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพนู
ความรแูบบไมนับหนวยกติ
“มหาวทิยาลยั”  หมายความถงึ   มหาวทิยาลยัขอนแกน
“บคุคลภายนอก”  หมายความถงึ  ผทูีม่ไิดเปนนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 ประเภทของการศกึษาแบบรวมเรยีน
การศกึษาแบบรวมเรยีนวชิาในระดบัปรญิญาตร ี สำหรบับคุคลภายนอกจดัเปน
2  ประเภท คือ
4.1 การศกึษาแบบรวมเรยีนโดยไมมีการประเมนิผลการศกึษา
4.2 การศกึษาแบบรวมเรยีนโดยมกีารประเมนิผลการศกึษา

ขอ 5 คณุสมบัตขิองผสูมคัรเขาศกึษา
5.1 ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือโรคท่ีเปนอปุสรรคตอการศึกษา

โดยมีแพทยปรญิญารับรอง
5.2 เปนผทูีม่คีวามประพฤตดิ ี โดยมีหนังสือรบัรองของขาราชการตัง้แตระดับ

3 ขึน้ไป
5.3 มคีณุสมบัตคิรบถวน  ตามเง่ือนไขของรายวิชาท่ีตองการศึกษาหรืออยใูน

ดลุยพินิจของคณะทีเ่ปดสอนวิชาทีต่องการเขาศกึษา

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

ขอ 6 วธิกีารรับเขาศกึษา
6.1 บคุคลภายนอกทีป่ระสงคจะเขาศกึษาแบบรวมเรยีนวชิาในระดบั

ปริญญาตรี  วชิาใด  ตองย่ืนความจำนงขอเขาศกึษาวชิานัน้ท่ีกองบริการ
การศกึษาของมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 1 เดือน กอนวันลงทะเบียน
วชิาเรยีนประจำภาคการศึกษา  ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

6.2 ใหกองบรกิารการศกึษาสงความจำนงตามขอ  6.1 ใหคณะทีเ่ปดสอน
วชิาน้ันพจิารณาและแจงผลการพิจารณาใหผสูมคัรทราบกอนกำหนดการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน

ขอ 7 การลงทะเบยีนเรยีนและชำระเงนิคาธรรมเนยีม
7.1 บคุคลภายนอกท่ีไดรับอนุมัติใหเขาศกึษาแบบรวมเรียนในแตละ

ภาคการศกึษาจะตองลงทะเบียนเรยีน  และชำระเงินคาธรรมเนียมให
เสรจ็สิน้ตามอตัราวนั  เวลา  และสถานที ่ ทีม่หาวทิยาลยักำหนด  และ
ตองยืน่หลกัฐานแสดงการลงทะเบยีนตอมหาวทิยาลยั  จงึจะถอืวาการ
ลงทะเบยีนนัน้สมบรูณ

7.2 ในกรณทีีม่เีหตอุนัสมควร  มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนวชิาใด
วชิาหนึง่  หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนในวชิาใดวชิาหนึง่ได

ขอ 8 การถอนวิชา
การถอนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไปแลว  ตองแจงทีก่องบริการการศึกษา

การถอนรายวชิาจะไมไดรบัการพจิารณาคนืคาธรรมเนยีมใดๆ  ทัง้ส้ิน
ขอ 9 การประเมนิผลการศกึษา

9.1 บคุคลภายนอกท่ีเขาศกึษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.1 แหงระเบียบน้ี
ไมมกีารประเมินผลการศกึษา

9.2 บคุคลภายนอกท่ีเขาศกึษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.2  แหงระเบียบนี้
ใหมกีารประเมนิผลการศกึษา

9.3 การประเมินผลการศึกษาแบบรวมเรียนใหเปนสญัลักษณ  ความหมาย
และคาคะแนน  ดงันี้

สัญลักษณ ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกติ
     A ผลการประเมินขัน้ดเียีย่ม  ( Excellent ) 4
     B ผลการประเมนิขัน้ด ี ( Good ) 3
     C ผลการประเมนิขัน้พอใช  ( Fair ) 2
     D ผลการประเมนิขัน้ออนมาก  ( Poor ) 1
     F ผลการประเมินข้ันตก  ( Failure ) 0
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการศกึษาแบบรวมเรยีนวชิา

ในระดบัปรญิญาตรสีำหรบับคุคลภายนอก
 พ.ศ.  2525

เพือ่สงเสรมิการบรกิารทางวชิาการตอสงัคม  อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15(2)
แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ.  2521  สภามหาวทิยาขอนแกนจงึวางระเบยีบ
วาดวยการศึกษาแบบรวมเรียนวิชาในระดับปรญิญาตรี  สำหรับบคุคลภายนอกไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา  “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยการศกึษาแบบรวมเรียน
วชิาในระดับปริญญาตรี  สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.  2525”

ขอ 2 ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตปการศกึษา  2525  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit)” หมายความถึง  การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพนู
ความรแูบบไมนับหนวยกติ
“มหาวทิยาลยั”  หมายความถงึ   มหาวทิยาลยัขอนแกน
“บคุคลภายนอก”  หมายความถงึ  ผทูีม่ไิดเปนนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 ประเภทของการศกึษาแบบรวมเรยีน
การศกึษาแบบรวมเรยีนวชิาในระดบัปรญิญาตร ี สำหรบับคุคลภายนอกจดัเปน
2  ประเภท คือ
4.1 การศกึษาแบบรวมเรยีนโดยไมมีการประเมนิผลการศกึษา
4.2 การศกึษาแบบรวมเรยีนโดยมกีารประเมนิผลการศกึษา

ขอ 5 คณุสมบัตขิองผสูมคัรเขาศกึษา
5.1 ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือโรคท่ีเปนอปุสรรคตอการศึกษา

โดยมีแพทยปรญิญารับรอง
5.2 เปนผทูีม่คีวามประพฤตดิ ี โดยมีหนังสอืรับรองของขาราชการตัง้แตระดับ

3 ขึน้ไป
5.3 มคีณุสมบัตคิรบถวน  ตามเง่ือนไขของรายวิชาท่ีตองการศึกษาหรืออยใูน

ดลุยพนิิจของคณะทีเ่ปดสอนวิชาทีต่องการเขาศกึษา

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

ขอ 6 วธิกีารรับเขาศกึษา
6.1 บคุคลภายนอกทีป่ระสงคจะเขาศกึษาแบบรวมเรยีนวชิาในระดบั

ปริญญาตรี  วชิาใด  ตองยืน่ความจำนงขอเขาศกึษาวชิานัน้ท่ีกองบรกิาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 1 เดอืน กอนวันลงทะเบียน
วชิาเรยีนประจำภาคการศึกษา  ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

6.2 ใหกองบรกิารการศกึษาสงความจำนงตามขอ  6.1 ใหคณะทีเ่ปดสอน
วชิาน้ันพจิารณาและแจงผลการพิจารณาใหผสูมคัรทราบกอนกำหนดการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน

ขอ 7 การลงทะเบยีนเรยีนและชำระเงนิคาธรรมเนยีม
7.1 บคุคลภายนอกท่ีไดรบัอนุมตัใิหเขาศกึษาแบบรวมเรียนในแตละ

ภาคการศึกษาจะตองลงทะเบียนเรยีน  และชำระเงินคาธรรมเนยีมให
เสรจ็สิน้ตามอตัราวนั  เวลา  และสถานที ่ ทีม่หาวทิยาลยักำหนด  และ
ตองยืน่หลกัฐานแสดงการลงทะเบยีนตอมหาวทิยาลยั  จงึจะถอืวาการ
ลงทะเบยีนนัน้สมบรูณ

7.2 ในกรณทีีม่เีหตอุนัสมควร  มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนวชิาใด
วชิาหน่ึง  หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนในวชิาใดวชิาหนึง่ได

ขอ 8 การถอนวิชา
การถอนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไปแลว  ตองแจงทีก่องบริการการศึกษา

การถอนรายวชิาจะไมไดรบัการพจิารณาคนืคาธรรมเนยีมใดๆ  ทัง้สิน้
ขอ 9 การประเมนิผลการศกึษา

9.1 บคุคลภายนอกท่ีเขาศกึษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.1 แหงระเบียบน้ี
ไมมกีารประเมินผลการศกึษา

9.2 บคุคลภายนอกท่ีเขาศกึษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.2  แหงระเบยีบนี้
ใหมีการประเมนิผลการศกึษา

9.3 การประเมินผลการศึกษาแบบรวมเรียนใหเปนสญัลักษณ  ความหมาย
และคาคะแนน  ดงัน้ี

สัญลักษณ ความหมาย คาคะแนนตอหนวยกติ
     A ผลการประเมินขัน้ดเียีย่ม  ( Excellent ) 4
     B ผลการประเมนิขัน้ด ี ( Good ) 3
     C ผลการประเมนิขัน้พอใช  ( Fair ) 2
     D ผลการประเมนิขัน้ออนมาก  ( Poor ) 1
     F ผลการประเมินข้ันตก  ( Failure ) 0
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ขอ 10 การใหใบรบัรองผลการศกึษา
มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหเฉพาะผูเขารวมเรียนประเภท

ประเมินผลเทานัน้
ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้ และใหมอีำนาจออกประกาศคำสัง่

หรอืขอปฏบิตัซิึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18  ตลุาคม  พ.ศ.  2525

(ลงชือ่)          วจิติร  ศรสีอาน
                  (ศาสตราจารย  ดร.วจิติร  ศรีสอาน)

 นายกสภามหาวิทยาลยัขอนแกน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

พ.ศ.  2541

เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวาง
มหาวทิยาลยัในการผลติบณัฑิต  โดยการใชทรพัยากรรวมกนัอยางมปีระสทิธภิาพ  ทัง้ยงัเปนการ
สงเสรมิบรรยากาศทางวิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการและสังคมแกนักศกึษาในการ
ลงทะเบียนเรยีนขามมหาวทิยาลยัซึง่กนัและกนั

ดงันัน้เพือ่ใหการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยั  ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย อาศยั
อำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2541
ประกอบดวยมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน ครัง้ที ่ 6  /2541 เม่ือวนัที ่ 29  กรกฎาคม  2541
จงึวางระเบียบไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน  วาดวย  การลงทะเบียนเรยีน
ขามมหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2541”

ขอ 2 ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตปการศกึษา  2541  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัมหดิล
มหาวทิยาลยัศลิปากร  มหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร  และรวมถึงมหาวทิยาลยัและ /
หรือสถาบนัอืน่ทีม่ขีอตกลงรวมกนัเพือ่ใหมี
การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

“การลงทะเบยีนเรยีน หมายถงึ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ
ขามมหาวทิยาลยั” และสอบผานตามเกณฑ

ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึง่ และ
นำจำนวนหนวยกติไปเปนสวนหน่ึงของ
จำนวนหนวยกิต ในหลักสตูรมหาวิทยาลัย/
สถาบนัทีน่กัศกึษาสงักดั

“นกัศกึษา” หมายถึง นสิติและ / หรอืนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

********************
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ขอ 10 การใหใบรบัรองผลการศกึษา
มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหเฉพาะผูเขารวมเรียนประเภท

ประเมินผลเทานัน้
ขอ 11 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้ และใหมอีำนาจออกประกาศคำส่ัง

หรอืขอปฏบิตัซิึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18  ตลุาคม  พ.ศ.  2525

(ลงชือ่)          วจิติร  ศรสีอาน
                  (ศาสตราจารย  ดร.วจิติร  ศรสีอาน)

 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

พ.ศ.  2541

เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวาง
มหาวทิยาลยัในการผลติบณัฑติ  โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมปีระสทิธภิาพ  ทัง้ยงัเปนการ
สงเสรมิบรรยากาศทางวิชาการในการสรางประสบการณทางวชิาการและสงัคมแกนักศกึษาในการ
ลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยัซึง่กนัและกนั

ดงันัน้เพือ่ใหการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยั  ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย อาศยั
อำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2541
ประกอบดวยมติสภามหาวทิยาลยัขอนแกน คร้ังท่ี  6  /2541 เมือ่วนัที ่ 29  กรกฎาคม  2541
จงึวางระเบียบไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย  การลงทะเบียนเรยีน
ขามมหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2541”

ขอ 2 ใหใชระเบียบนีต้ัง้แตปการศกึษา  2541  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัมหดิล
มหาวทิยาลยัศิลปากร  มหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร  และรวมถงึมหาวทิยาลยัและ /
หรือสถาบนัอืน่ท่ีมขีอตกลงรวมกนัเพือ่ใหมี
การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

“การลงทะเบยีนเรียน หมายถงึ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ
ขามมหาวทิยาลยั” และสอบผานตามเกณฑ

ของมหาวิทยาลยั/สถาบนัแหงหนึง่ และ
นำจำนวนหนวยกติไปเปนสวนหน่ึงของ
จำนวนหนวยกิต ในหลักสตูรมหาวิทยาลัย/
สถาบันทีน่กัศกึษาสงักดั

“นกัศกึษา” หมายถึง นสิติและ / หรอืนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

********************
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ขอ 4 คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
มหาวทิยาลัยแตละแหงจะเปนผกูำหนดขึน้

ขอ 5 วธิกีารลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวิทยาลยั
5.1 นกัศกึษามหาวทิยาลยัอ่ืนท่ีประสงคจะลงทะเบยีนเรียนทีม่หาวทิยาลยั

ขอนแกน  ใหปฏิบตัดิงัน้ี
5.1.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยัในรายวชิาใด

ตองยืน่ความจำนงผานมหาวทิยาลยัท่ีนกัศกึษานัน้สงักดัอย ู และ
ไดรบัอนมุตัจิากผบูงัคบับัญชาสงูสดุของมหาวทิยาลยัถงึ
มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนเวลา ไมนอยกวา 2 เดอืน  กอนวนั
ลงทะเบยีนวชิาเรียนประจำภาคการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน
กำหนด

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงผลการพิจารณา  ใหผสูมัครทราบกอน
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน

5.1.3 นกัศกึษาท่ีไดรบีการอนมัุตใิหลงทะเบยีนเรยีน  ในแตละภาค
การศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินคาธรรมเนียม
การศกึษาตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัขอนแกน  ใหเสรจ็สิน้ตามวัน
เวลา และสถานท่ีทีม่หาวิทยาลัยขอนแกนกำหนด จงึจะถือวาการ
ลงทะเบยีนนัน้สมบรูณ

5.2 กรณนัีกศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเรยีนขาม
มหาวทิยาลยัใหปฏบิตัติามหลกัเกณฑและเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยันัน้ๆ
กำหนด

ขอ 6 การถอนรายวิชาใดๆ กด็ ีการประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการ
ศกึษาก็ดีใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยนัน้ๆ กำหนด

ขอ 7 ภายใตแหงระเบียบน้ีมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชา
หนึง่หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนในวิชาใดวิชาหน่ึงได

ขอ 8 ใหอธบิดเีปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศคำสัง่หรอื
ขอปฏบิตัใิดๆ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ีได

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26  สงิหาคม  พ.ศ.  2541

(ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
                 (เภา   สารสนิ)

                     นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน



107                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

ขอ 4 คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
มหาวทิยาลัยแตละแหงจะเปนผกูำหนดขึน้

ขอ 5 วธิกีารลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยั
5.1 นกัศกึษามหาวทิยาลยัอ่ืนท่ีประสงคจะลงทะเบยีนเรียนท่ีมหาวทิยาลยั

ขอนแกน  ใหปฏิบตัดิงัน้ี
5.1.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยัในรายวชิาใด

ตองยืน่ความจำนงผานมหาวทิยาลยัทีน่กัศกึษานัน้สงักดัอย ู และ
ไดรบัอนมุตัจิากผบูงัคบับัญชาสงูสดุของมหาวทิยาลยัถงึ
มหาวิทยาลยัขอนแกนเปนเวลา ไมนอยกวา 2 เดอืน  กอนวัน
ลงทะเบยีนวชิาเรียนประจำภาคการศึกษาทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน
กำหนด

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงผลการพิจารณา  ใหผสูมคัรทราบกอน
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน

5.1.3 นกัศกึษาท่ีไดรบีการอนมัุตใิหลงทะเบยีนเรยีน  ในแตละภาค
การศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัขอนแกน  ใหเสรจ็สิน้ตามวัน
เวลา และสถานท่ีทีม่หาวิทยาลัยขอนแกนกำหนด จงึจะถือวาการ
ลงทะเบยีนน้ันสมบรูณ

5.2 กรณนัีกศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเรยีนขาม
มหาวทิยาลัยใหปฏบิตัติามหลกัเกณฑและเงือ่นไขท่ีมหาวทิยาลยันัน้ๆ
กำหนด

ขอ 6 การถอนรายวิชาใดๆ กด็ ีการประเมินผลการศึกษาก็ด ีและการใหใบรับรองผลการ
ศกึษาก็ดใีหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยนัน้ๆ กำหนด

ขอ 7 ภายใตแหงระเบียบน้ีมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชา
หนึง่หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนในวิชาใดวิชาหน่ึงได

ขอ 8 ใหอธบิดเีปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศคำสัง่หรอื
ขอปฏบิตัใิดๆ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ีได

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26  สงิหาคม  พ.ศ.  2541

(ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
                 (เภา   สารสนิ)

                     นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าด้วยการสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๗
**********************

	 เพื่อให้การดําเนินการสอบประจําภาคของนักศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ	และบังเกิดผลที่ดีต่อทางราชการ

	 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา	๑๖	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	

พ.ศ.	๒๕๔๑	ข้อ	๒๗.๔	แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	

๒๕๕๕	ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในการประชุม	ครั้งที่	๘/๒๕๕๗	เมื่อ

วันที่	๖	สิิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	จึงวางระเบียบไว้	ดังนี้

	 ข้อ	๑		 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วยการสอบประจําภาค

ของนักศึกษา	ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	๒๕๕๗”

	 ข้อ	๒		 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ขอ้	๓	ใหย้กเลกิระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน่	วา่ด้วยการสอบประจําภาคของนกัศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔		 ในระเบียบนี้

	 	 “มหาวิทยาลัย”		 หมายความว่า	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “คณะ”		 หมายความว่า		 คณะหรอืหนว่ยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่ง 

	 	 	 	 	 อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือ 

	 	 	 	 	 หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 

	 	 	 	 	 ในระดับปริญญาตรี

	 	 “คณบดี”		 หมายความว่า			 คณบดหีรอืผูบ้รหิารสงูสดุของคณะ 

	 	 	 	 	 หรอืหนว่ยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ที ่

	 	 	 	 	 มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหน่วยงาน 

	 	 	 	 	 ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ 

	 	 	 	 	 ปริญญาตรี

	 	 “คณะกรรมการประจําคณะ”	หมายความว่า		 คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะ 

	 	 	 	 	 กรรมการประจําหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ 

	 	 	 	 	 อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะหรอื 

	 	 	 	 	 คณะกรรมการประจําหน่วยงานที่ 

	 	 	 	 	 จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
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	 	 “อาจารย์ที่ปรึกษา”	 หมายความว่า		 อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นที่ 

	 	 	 	 	 ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของ 

	 	 	 	 	 นักศึกษา

	 	 “คณะกรรมการสอบ”		 หมายความว่า		 คณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งให้ 

	 	 	 	 	 รับผิดชอบดําเนนิการเกีย่วกบัการ 

	 	 	 	 	 สอบของนักศึกษา

	 	 “กรรมการคุมสอบ”		 หมายความว่า		 ผู้ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 

	 	 	 	 	 คุมสอบในรายวิชาที่มีการจัดการ 

	 	 	 	 	 เรียนการสอนระดับปริญญาตรี

	 	 “อาจารย์ผู้สอน”		 หมายความว่า		 อาจารย์ที่คณะมอบหมายให้สอน 

	 	 	 	 	 รายวิชาในหลักสูตรที่มีการจัด 

	 	 	 	 	 การเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรี

	 	 “การสอบประจําภาค”		 หมายความว่า		 การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละ 

	 	 	 	 	 รายวชิาเมือ่เสรจ็สิน้การสอนในภาค 

	 	 	 	 	 การศึกษานั้น

	 	 “นักศึกษา”		 หมายความว่า	 นกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรระดบั 

	 	 	 	 	 ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ข้อ	๕		 ให้มีการกําหนด	วัน	 เวลา	และสถานท่ีสอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน 

วันสอบอย่างน้อย	๑๕	วัน	และมีการจัดผังที่นั่งสอบอย่างเป็นระบบ

	 ข้อ	๖		 นักศกึษาตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพเรียบร้อยและถกูต้องตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๗	

	 กรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ	หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามความ

ในวรรคแรก

	 ข้อ	๗		 ผู้มีสิทธิเข้าสอบ

	 	 (๑)		เป็นผู้ที่ไม่ถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย

	 	 (๒)		เป็นผูป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ	์เงือ่นไข	และประกาศฯ	ท่ีคณะหรอืมหาวทิยาลยั

กาํหนดโดยคณะหรือมหาวิทยาลััยต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน

	 ข้อ	๘		 การเข้าห้องสอบ

	 	 (๑)		ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

	 	 (๒)		หา้มนาํหนังสอื	ตาํรา	เอกสาร	บันทกึขอ้ความ	เครือ่งมอืสือ่สารทกุชนดิ	และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดการข้อมูลได้เข้าห้องสอบ	เว้นแต่อุปกรณ์หรือเครื่องใช้จําเป็น

ที่อาจารย์ผู้สอนอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
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  (๓)		ในกรณีท่ีนักศึกษามาถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว	ต้องได้

รบัอนญุาตจากกรรมการคมุสอบเสยีกอ่นจึงจะเขา้สอบได	้แตถ่า้เวลาไดล้ว่งเลยไปเกนิกวา่	30	นาท	ี

นับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นสอบ	นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ

	 	 (๔)		นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบและน่ังสอบตามเลขที่นั่งสอบที่คณะกรรมการ

สอบจัดไว้ให้

	 ข้อ	๙		 การปฏิบัติตนระหว่างการสอบ

	 	 (๑)		นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการคุมสอบ

	 	 (๒)		นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา	หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการ

ออกให้ที่มีรูปถ่ายให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ

	 	 (๓)		นักศึกษาต้องมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้จําเป็นของตนเอง	ห้ามยืมกันในห้องสอบ

	 	 (๔)		ห้ามกระทําการทุจริต	หรือกระทําการใด	ๆ	อันส่อไปในทางทุจริต

	 	 (๕)		ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ

	 	 (๖)		หากมีข้อสงสัยใด	ๆ	เกี่ยวกับข้อสอบให้ทําไปตามที่ปรากฎในข้อสอบหรือ

สอบถามกรรมการคุมสอบ

	 	 (๗)		เม่ือเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบ	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

กรรมการคุมสอบ

	 	 (๘)		ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

	 	 (๙)		เมือ่ไดย้นิเสยีงสญัญาณหรอืประกาศจากคณะกรรมการคุมสอบวา่หมดเวลา

สอบให้ยุติการทําข้อสอบโดยทันที

	 ข้อ	๑๐	การส่งกระดาษคําตอบ

	 	 (๑)		ให้กรอกข้อความในกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบให้ครบถ้วน

	 	 (๒)		ให้วางกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบของตนหรือ 

ตามที่กรรมการคุมสอบกําหนดให้

	 ข้อ	๑๑	การออกจากห้องสอบเมื่อสอบเสร็จแล้ว

	 	 (๑)		ห้ามนําข้อสอบ	กระดาษคําตอบ	หรือสมุดคําตอบออกไปนอกห้องสอบ	 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 (๒)		นักศกึษาจะออกจากหอ้งสอบไดภ้ายหลงัจากเวลาทีก่าํหนดใหเ้ริม่ทาํข้อสอบ

แล้ว	ไม่น้อยกว่า		๔๕	นาที	

	 	 (๓)		เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว	ต้องไปให้พ้นบริเวณห้องสอบโดยทันที	และ 

ห้ามส่งเสียงดังรบกวนหรือทําความรําคาญให้แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

	 ข้อ	๑๒	การกระทําต่อไปนี้ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

	 	 (๑)		พดู	ถาม	บอก	ลอกคาํตอบ	แสดงอาณตัสิญัญาณหรอืกระทาํใดๆ		อนัสอ่ไป

ในทางทุจริต
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  (๒)		นําเคร่ืองมือสื่อสาร	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดการข้อมูลได้	
อุปกรณ์อื่นที่ไม่จําเป็นในการสอบหรือไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ
	 	 (๓)	 นําหนังสือ	ตํารา	เอกสาร	บันทึกข้อความท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ
	 ข้อ	๑๓		กรรมการคุมสอบมีอํานาจตรวจค้นผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทําการทุจริตในการสอบ
	 ข้อ	๑๔	 เมื่อกรรมการคุมสอบพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น	 ให้ยึดอุปกรณ์หรือเอกสารที่ใช้
ในการทุจริตและให้นักศึกษารายนั้นสอบต่อได้จนเสร็จ
	 ข้อ	๑๕	 เมื่อพบว่ามีนักศึกษากระทําผิด	หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้	 ให้กรรมการคุม
สอบอยา่งนอ้ย	2	คน	จดัทาํรายงานพรอ้มรวบรวมพยานหลกัฐานและบนัทกึลกัษณะความผดิไวใ้ห้ 
เสร็จเรียบร้อยภายในวันเกิดเหตุเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสอบ
	 ให้คณะกรรมการสอบรวมรวมหลักฐานประกอบด้วย	คําช้ีแจงของกรรมการคุมสอบ	 
คําชี้แจงของนักศึกษา	 และความเห็นของคณะกรรมการสอบ	 ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑๕	 วัน	 
นับจากวันเกิดเหตุและจัดทํารายงานเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
	 ข้อ	๑๖		ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกคําส่ังลงโทษ
ให้แล้วเสร็จภายใน	๒๐	 วัน	หลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา	 
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 และแจ้งคําสั่งลงโทษเป็นหนังสือให้นักศึกษาและสํานัก
บริหารและพฒันาวชิาการทราบภายใน	๑๕	วนั	นับแตว่นัท่ีออกคําสัง่	และใหสํ้านกับริหารและพฒันา
วิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ	พร้อมทั้งแจ้งบิดามารดา	ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาแล้วแต่กรณีเพื่อทราบเมื่อผลการพิจารณาเป็นที่ยุติและเป็นที่สุดแล้ว
	 กรณีแจง้คาํสัง่ลงโทษใหนั้กศกึษาตอ้งแจง้สิทิธใินการอทุธรณใ์หน้กัศึกษาทราบด้วย	ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
	 ข้อ	๑๗	นักศึกษาผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ถือว่า	มีเจตนาฝ่าฝืน	ส่อเจตนาทุจริต	หรือ
กระทําการทุจริต	ให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี	ดังนี้
	 (๑)	 ปรับตกในรายวิชานั้น
	 (๒)		 ปรับตกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแล้วสําหรับภาคการศึกษานั้น
โดยนับย้อนหลังตามลําดับรายวิชาที่สอบ
	 (๓)		 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วสําหรับภาคการศึกษานั้น
	 (๔)		 ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษานั้น
	 ทั้งนี้	ให้พิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วย
วินัยนักศึกษาอีกโสตหนึ่งด้วย
	 ขอ้	๑๘	กรณทีีม่เีหตุผลความจาํเปน็จะต้องขอขยายระยะเวลาการดาํเนนิการตามข้อ	๑๕	
ให้ขออนุมัติต่อคณบดี	และข้อ	๑๖	ให้ขออนุมัติต่ออธิการบดีได้ไม่เกิน	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่ครบ
กําหนดตามข้อ	๑๕	หรือข้อ	๑๖	แล้วแต่กรณี

	 ข้อ	๑๙	นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้	มีสิทธิอุทธรณ์ได้	ดังนี้

	 	 (๑)		ยืน่อุทธรณต่์ออธกิารบดภีายในกาํหนด	๓๐	วนั	นบัแตว่นัทราบคาํสัง่ลงโทษ

	 	 (๒)	 การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
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	 	 (๓)		การอทุธรณคํ์าสัง่ลงโทษใหอ้ทุธรณไ์ดสํ้าหรบัตนเองเทา่นัน้	จะอทุธรณแ์ทน

คนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้

	 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิติัเกีย่วกบัการอทุธรณโ์ทษ	ใหอ้อกเปน็ประกาศมหาวทิยาลยั

	 ขอ้	๒๐	ใหอ้ธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั

ขอนแก่นมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเพิ่มโทษ	ลดโทษ	ยกโทษ	หรือยกอุทธรณ์ตามควรแก่กรณี

	 คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคแรกให้ถือเป็นที่สุดและให้คณะแจ้งคําวินิจฉัย

เป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน	๓๐	 วัน	 นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติ	 กรณีไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา	 

ให้คณบดีขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นกรณี	ๆ	ไป

	 ข้อ	๒๑	 ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบด้วยมีเหตุผลความจําเป็น	 ให้นักศึกษาที่ขาดสอบ 

ทําเรื่องชี้แจงเป็นหนังสือถึงสาเหตุที่ขาดสอบยื่นต่อคณบดีเพื่อพิจารณาให้มีการสอบชดเชย	 

โดยให้ยื่นคําร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารญ์ผู้สอน

	 กรณีนักศึกษาขาดสอบในรายวิชาอื่นนอกคณะที่นักศึกษาสังกัดให้ยื่นคําร้องต่อคณบดี

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งให้คณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่ดําเนินการสอบ

ชดเชย

	 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีแล้ว	 ให้นักศึกษาสอบชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ี

คณะกําหนด

	 ข้อ	๒๒	กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็นทําให้การสอบไม่สามารถดําเนินต่อไปได้	หรือมี 

หลักฐานแสดงว่ามีข้อสอบรายวิชาใดล่วงรู้ไปยังผู้เข้าสอบไม่ว่าจะด้วยวิธีใด	ๆ	ก่อนเข้าสอบหรือ 

หลังสอบรายวิชาน้ัน	ให้คณบดีเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาส่ังยกเลิกการสอบ	หรือให้มีการสอบใหม่

	 ข้อ	๒๓	การสอบกลางภาค	หรือการสอบอื่นใด	ทั้งที่เป็นการจัดสอบโดยคณะ	สาขาวิชา	

หรือผู้สอน	จัดสอบเอง	ให้นําระเบียบนี้ไปใช้ได้โดยอนุโลม

	 ข้อ	๒๔	คณบดีโดยความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะ	อาจกําหนดรายละเอียดอื่น

ใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบของนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

	 ข้อ	๒๕	 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือ 

การปฏิบัติ	ตามระเบียบนี้	ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

	 	 ประกาศ		ณ		วันที่	๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗

																																																																																															ลงชื่อ							ณรงค์ชัย			อัครเศรณี

																																																																																																										(นายณรงค์ชัย			อัครเศรณี)

	 	 	 	 	 																														นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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คําสั่งคณะ.............................................

ที.่................../................

เรื่อง.............................................................................

	 ด้วย	นาย/นางสาว	(ระบุชื่อ/สกุล)...................................................................................................

รหสัประจาํตวันกัศกึษา..........................................คณะ.....................................................ชัน้ป.ี.................

ระบุพฤติกรรมกระทําผิด	(ทําอะไร	ที่ไหน	อย่างไร	เมื่อไหร่)
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

	 การกระทําของ	นาย/นางสาว	(ระบุชื่อ/สกุล)................................................................................

ดังกล่าวเป็นความผิด	 (ให้ระบุกรณีกระทําผิดโดยระบุว่าผิดกรณีใดบ้าง	ความผิดในข้อใดของ

บังคับ/ระเบียบ/ประกาศ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ฉบับใด)....................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศกึษานอกระบบ  และการศึกษา

ตามอธัยาศยั เขาสกูารศกึษาในระบบตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2550

เพือ่เปนการเปดโอกาสทางการศกึษาแกผทูีม่คีวามรคูวามสามารถและประสบการณจากการศกึษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั ไดเขาศกึษาในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกน สอดคลองกบั
พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 15 ทีก่ำหนดใหมกีารเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรือ่ง หลักเกณฑการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขาสกูารศกึษาในระบบ  พ.ศ.2545

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุครัง้ที ่  5/ 2550  เมือ่วนัที ่ 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จงึวางระเบยีบไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการ
ศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั เขาสกูารศึกษาในระบบตามหลักสตูร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต และหนวยงานท่ีมี

ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ และใหหมายรวมถึงผบูรหิาร

ของวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานที่
มีชื่ออยางอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

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

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่คณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ใหทำหนาที่บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

********************
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศกึษานอกระบบ  และการศึกษา

ตามอัธยาศยั เขาสกูารศกึษาในระบบตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2550

เพือ่เปนการเปดโอกาสทางการศกึษาแกผทูีม่คีวามรคูวามสามารถและประสบการณจากการศกึษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั ไดเขาศกึษาในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกน สอดคลองกบั
พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 15 ทีก่ำหนดใหมกีารเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เร่ือง หลกัเกณฑการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขาสกูารศกึษาในระบบ  พ.ศ.2545

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุครัง้ที ่  5/ 2550  เม่ือวนัท่ี 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการ
ศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั เขาสกูารศกึษาในระบบตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต และหนวยงานท่ีมี

ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ และใหหมายรวมถึงผบูรหิาร

ของวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานท่ี
มีชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

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

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่คณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ใหทำหนาท่ีบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

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



114      คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  2560

“สำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สำนกัทะเบียนและประมวลผล (สำนกับริหาร
และพฒันาวชิาการ) ตามประกาศสภามหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่3/ 2548)

“นักศึกษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีข่อเทียบโอน
ผลการเรียน

“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกำหนดจุด
มงุหมาย รปูแบบ วธิกีารจดัการศกึษา ระยะ
เวลาของการศกึษา การวดัและประเมนิผล  ซึง่
เปนเงือ่นไขสำคญัของการสำเรจ็การศกึษา โดย
เน้ือหาหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของบคุคลแตละกลมุ  เชน  หลกัสตูรฝกอบรม
เฉพาะทาง หลกัสูตรการศกึษาทีไ่มไดใหปรญิญา
เปนตน

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

“หลกัสตูร” หมายถึง หลักสตูรท่ีไดรบัอนุมตัจิากสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“รายวิชา” หมายถึง รายวิชาท่ีมีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“กลุมรายวิชา” หมายถึง รายวิชาจำนวนมากกวาหนึ่งรายวิชาขึ้นไป
ที่มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถงึ  การเทยีบโอนความร ูและหรอืประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบเทา
รายวชิาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 ผมูสีทิธ์ิขอเทยีบโอนผลการเรยีน ตองเปนผทูีผ่านการสอบคดัเลอืกหรอืไดรบัการคดัเลอืกใหเขา
ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีสถานภาพเปนนักศึกษา

ขอ 5 หลักเกณฑการเทียบโอน
5.1 การเทยีบโอนความรแูละหรอืประสบการณ  ใหเทยีบโอนเปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิากไ็ด

โดยเนื้อหาความรูและประสบการณที่จะเทียบโอนไดตองไมนอยกวาสามในสี่ของเน้ือหา
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอน และจำนวนหนวยกิตที่จะเทียบโอนได ตองเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานการนับจำนวนช่ัวโมงในการเทียบหนวยกิต

5.2 การประเมินความรูและหรือประสบการณเพื่อเทียบโอนผลการเรียน ใหประเมินไดจาก
ผลการทดสอบมาตรฐาน ผลการทดสอบที่เชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ วุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรหรือผลการประเมินความรูจากการอบรมที่จัดโดยองคกรหรือสถาบัน
ที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ หรือการประเมินแฟมสะสม
งาน โดยตองเปนความรแูละประสบการณทีม่อีายไุมเกนิ 5 ป กอนเขาศกึษาในมหาวทิยาลยั

การทดสอบ หรอืวุฒบิตัร หรอืประกาศนยีบตัรใด ๆ ทีค่ณะจะพจิารณาใหเทยีบโอน
ไดตามความในวรรคแรก ใหจัดทำรายช่ือโดยออกเปนประกาศของคณะ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ

คณะอาจจัดใหมีการทดสอบหรือกระบวนการประเมินความรูและประสบการณของ
นักศึกษา เพื่อนำมาพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนก็ได

5.3 นกัศกึษาทีไ่ดรบัวฒุบิตัรหรือประกาศนียบตัรหรอืผลการประเมินความรจูากการอบรมหรือ
การศกึษานอกระบบทีจ่ดัโดยคณะหรอืมหาวทิยาลยั มาแลวไมเกนิ 5 ป กอนเขาศกึษาใน
มหาวิทยาลัย สามารถขอเทียบโอนความรูจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบนั้นได
ทั้งนี้รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำหนด

5.4 ผลการประเมินความรูและหรือประสบการณที่จะสามารถเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาไดตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผลการประเมินตองเทียบได

ไมต่ำกวาระดบัคะแนนตัวอกัษร C หรอืแตมระดบัคะแนน 2.00 หรอื S แลวแตกรณี
(2) รายวชิาหรอืกลมุรายวชิาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษา ผลการประเมนิตองเทยีบได

ไมต่ำกวาระดบัคะแนนตัวอกัษร B หรอืแตมระดบัคะแนน 3.00 หรอื S แลวแตกรณี
5.5 การใหหนวยกิตจากการเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้

(1) หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีจำนวนหนวยกิตทีใ่หเทยีบโอนได รวมกนัแลวตองไมเกนิ
สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ  และนักศึกษาตองใชเวลา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา

(2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนหนวยกิตที่ใหเทียบโอนได รวมกันแลวตอง
ไมเกินหน่ึงในสามของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ และนักศึกษาตอง
ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา

5.6 ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาค
การศึกษาที่เปดสอนในขณะนั้น

5.7 ผลการเรียนที่เทียบโอนได จะตองไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5.8  นกัศึกษาท่ีไดรบัอนุมตัใิหเทยีบโอนรายวิชาและหนวยกิตตามระเบียบน้ี จะไมมสีทิธ์ิไดรบั

ปริญญาเกียรตินิยม
ขอ 6 การบันทึกผลการเทียบโอนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังน้ี

6.1 หนวยกติทีไ่ดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบนัทกึเปน CS (Credits from Standardized test)



115                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

“สำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สำนกัทะเบียนและประมวลผล (สำนกับริหาร
และพฒันาวชิาการ) ตามประกาศสภามหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่3/ 2548)

“นักศึกษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีข่อเทียบโอน
ผลการเรียน

“การศึกษานอกระบบ” หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกำหนดจุด
มงุหมาย รปูแบบ วธิกีารจดัการศกึษา ระยะ
เวลาของการศกึษา การวดัและประเมนิผล  ซึง่
เปนเงือ่นไขสำคญัของการสำเร็จการศึกษา โดย
เน้ือหาหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของบคุคลแตละกลมุ  เชน  หลกัสตูรฝกอบรม
เฉพาะทาง หลกัสตูรการศกึษาทีไ่มไดใหปรญิญา
เปนตน

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

“หลกัสตูร” หมายถึง หลักสตูรท่ีไดรบัอนุมติัจากสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“รายวิชา” หมายถึง รายวิชาท่ีมีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“กลุมรายวิชา” หมายถึง รายวิชาจำนวนมากกวาหนึ่งรายวิชาข้ึนไป
ที่มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถงึ  การเทยีบโอนความร ูและหรอืประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบเทา
รายวชิาตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 ผมูสีทิธิข์อเทยีบโอนผลการเรยีน ตองเปนผทูีผ่านการสอบคดัเลอืกหรอืไดรบัการคดัเลอืกใหเขา
ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีสถานภาพเปนนักศึกษา

ขอ 5 หลักเกณฑการเทียบโอน
5.1 การเทยีบโอนความรแูละหรอืประสบการณ  ใหเทยีบโอนเปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิากไ็ด

โดยเน้ือหาความรูและประสบการณที่จะเทียบโอนไดตองไมนอยกวาสามในสี่ของเน้ือหา
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอน และจำนวนหนวยกิตที่จะเทียบโอนได ตองเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานการนับจำนวนช่ัวโมงในการเทียบหนวยกิต

5.2 การประเมินความรูและหรือประสบการณเพ่ือเทียบโอนผลการเรียน ใหประเมินไดจาก
ผลการทดสอบมาตรฐาน ผลการทดสอบที่เชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ วุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรหรือผลการประเมินความรูจากการอบรมที่จัดโดยองคกรหรือสถาบัน
ที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ หรือการประเมินแฟมสะสม
งาน โดยตองเปนความรแูละประสบการณทีม่อีายไุมเกนิ 5 ป กอนเขาศกึษาในมหาวทิยาลยั

การทดสอบ หรอืวฒุบิตัร หรอืประกาศนยีบตัรใด ๆ ทีค่ณะจะพจิารณาใหเทยีบโอน
ไดตามความในวรรคแรก ใหจัดทำรายช่ือโดยออกเปนประกาศของคณะ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ

คณะอาจจัดใหมีการทดสอบหรือกระบวนการประเมินความรูและประสบการณของ
นักศึกษา เพื่อนำมาพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนก็ได

5.3 นกัศกึษาทีไ่ดรบัวุฒบิตัรหรือประกาศนยีบตัรหรอืผลการประเมนิความรจูากการอบรมหรอื
การศึกษานอกระบบท่ีจดัโดยคณะหรอืมหาวทิยาลยั มาแลวไมเกนิ 5 ป กอนเขาศกึษาใน
มหาวิทยาลัย สามารถขอเทียบโอนความรูจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบนั้นได
ทั้งนี้รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำหนด

5.4 ผลการประเมินความรูและหรือประสบการณที่จะสามารถเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาไดตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผลการประเมินตองเทียบได

ไมต่ำกวาระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแตมระดบัคะแนน 2.00 หรอื S แลวแตกรณี
(2) รายวชิาหรอืกลมุรายวชิาในหลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษา ผลการประเมินตองเทียบได

ไมต่ำกวาระดบัคะแนนตวัอกัษร B หรอืแตมระดบัคะแนน 3.00 หรอื S แลวแตกรณี
5.5 การใหหนวยกิตจากการเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้

(1) หลกัสตูรระดับปรญิญาตร ีจำนวนหนวยกติทีใ่หเทยีบโอนได รวมกนัแลวตองไมเกนิ
สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ  และนักศึกษาตองใชเวลา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา

(2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนหนวยกิตที่ใหเทียบโอนได รวมกันแลวตอง
ไมเกินหนึ่งในสามของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ และนักศึกษาตอง
ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา

5.6 ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาค
การศึกษาที่เปดสอนในขณะนั้น

5.7 ผลการเรียนที่เทียบโอนได จะตองไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5.8  นกัศกึษาท่ีไดรบัอนุมตัใิหเทยีบโอนรายวิชาและหนวยกิตตามระเบียบน้ี จะไมมีสิทธ์ิไดรบั

ปริญญาเกียรตินิยม
ขอ 6 การบันทึกผลการเทียบโอนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังน้ี

6.1 หนวยกติท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบนัทกึเปน CS (Credits from Standardized test)
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6.2  หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน CE (Credits
from Exam)

6.3 หนวยกิตทีไ่ดจากการอบรมทีจ่ดัโดยหนวยงานหรอืสถาบนัอืน่ ใหบันทกึเปน CT (Credits
from  Training)

6.4  หนวยกติทีไ่ดจากการประเมนิแฟมสะสมงาน ใหบนัทกึเปน CP (Credits  from Portfolio)
6.5 หนวยกิตที่ไดจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยให

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

7.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะขอเทยีบโอนผลการเรยีน จะตองยืน่คำรองขอเทยีบโอนผลการเรยีน
ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีเ่ปดภาคการศกึษาแรกท่ีเขาศกึษา และสามารถยืน่คำรองไดเพยีง
คร้ังเดียวเทานั้น ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

7.2 ใหคณะพิจารณาการเทียบโอนโดยอาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหดำเนินการประเมินผลความรูหรือประสบการณ
และเสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบภายใน 30 วัน
นับจากวันที่คณะแตงตั้ง แลวเสนอตออธิการบดีผานผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.3 กรณทีีเ่ปนการเทยีบโอนรายวชิานอกคณะ ใหคณะทีน่กัศกึษาสงักดัสงคำรองและหลกัฐาน
การขอเทยีบโอนใหแกคณะทีร่บัผดิชอบรายวชิาทีข่อเทยีบโอน การพจิารณาการเทยีบโอน
ใหดำเนนิการตามขอ 7.2 โดยอนุโลม

7.4 ใหคณะสามารถกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนที่ไม
ขัดแยงกับระเบียบนี้ได โดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 8 อตัราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนไปแลว
ใหสำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการดำเนนิการเพกิถอนการลงทะเบียนรายวิชานัน้ๆของนักศกึษา

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสั่งหรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก  เภา  สารสิน
                  (เภา   สารสนิ)

         นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน

บนัทกึหลกัการและเหตผุล
ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕
********************

หลักการ
ใหมรีะเบยีบวาดวยการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕

เหตผุล
ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดยทุธศาสตรในการพฒันาสกูารเปนมหาวทิยาลยัวจัิย

ซึง่กลยทุธหนึง่ในการพฒันาดงักลาว คอืการพัฒนาการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ดงัน้ันการกระตนุ
สงเสรมิใหมจีำนวนนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาสงูขึน้ จงึเปนปจจัยพืน้ฐานสำคญัในการพฒันาผลงาน
วจิยัของมหาวทิยาลยั ประกอบกบัในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพบวามนัีกศกึษาจำนวนหนึง่
ที่มีศักยภาพสูง สามารถศึกษาในการศึกษาระดับสูงได เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษา
ในกลมุน้ีสามารถเขาศกึษาในระดับบณัฑติศกึษาไดอยางตอเน่ืองได โดยใชระยะเวลาท่ีศกึษานอยลง
จึงควรมีกลไกสงเสริมใหสามารถจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษากลุมน้ีเปนการเฉพาะตามกรอบ
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ไวดวย



117                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

6.2  หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน CE (Credits
from Exam)

6.3 หนวยกติทีไ่ดจากการอบรมทีจ่ดัโดยหนวยงานหรอืสถาบนัอืน่ ใหบนัทกึเปน CT (Credits
from  Training)

6.4  หนวยกติทีไ่ดจากการประเมนิแฟมสะสมงาน ใหบนัทกึเปน CP (Credits  from Portfolio)
6.5 หนวยกิตที่ไดจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยให

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

7.1 นกัศกึษาท่ีประสงคจะขอเทยีบโอนผลการเรยีน จะตองยืน่คำรองขอเทยีบโอนผลการเรยีน
ภายใน 30 วนันับจากวันทีเ่ปดภาคการศกึษาแรกท่ีเขาศกึษา และสามารถย่ืนคำรองไดเพยีง
คร้ังเดียวเทานั้น ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

7.2 ใหคณะพิจารณาการเทียบโอนโดยอาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหดำเนินการประเมินผลความรูหรือประสบการณ
และเสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบภายใน 30 วัน
นับจากวันที่คณะแตงตั้ง แลวเสนอตออธิการบดีผานผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.3 กรณทีีเ่ปนการเทยีบโอนรายวชิานอกคณะ ใหคณะทีน่กัศกึษาสงักัดสงคำรองและหลกัฐาน
การขอเทยีบโอนใหแกคณะทีร่บัผดิชอบรายวชิาทีข่อเทยีบโอน การพจิารณาการเทยีบโอน
ใหดำเนนิการตามขอ 7.2 โดยอนุโลม

7.4 ใหคณะสามารถกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนท่ีไม
ขัดแยงกับระเบียบนี้ได โดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 8 อตัราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนไปแลว
ใหสำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการดำเนนิการเพกิถอนการลงทะเบียนรายวิชานัน้ๆของนักศกึษา

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสั่งหรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก  เภา  สารสิน
                  (เภา   สารสนิ)

         นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

บนัทกึหลกัการและเหตผุล
ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย การจดัการศึกษาระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕
********************

หลักการ
ใหมรีะเบยีบวาดวยการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕

เหตผุล
ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดยทุธศาสตรในการพฒันาสกูารเปนมหาวทิยาลยัวจัิย

ซึง่กลยทุธหนึง่ในการพฒันาดงักลาว คอืการพฒันาการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ดงัน้ันการกระตนุ
สงเสรมิใหมจีำนวนนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษาสงูขึน้ จงึเปนปจจัยพืน้ฐานสำคญัในการพฒันาผลงาน
วจิยัของมหาวทิยาลยั ประกอบกบัในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพบวามีนักศกึษาจำนวนหนึง่
ที่มีศักยภาพสูง สามารถศึกษาในการศึกษาระดับสูงได เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษา
ในกลมุนีส้ามารถเขาศกึษาในระดับบัณฑติศกึษาไดอยางตอเน่ืองได โดยใชระยะเวลาท่ีศกึษานอยลง
จึงควรมีกลไกสงเสริมใหสามารถจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษากลุมน้ีเปนการเฉพาะตามกรอบ
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ไวดวย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕

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

ตองการและสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง สามารถศึกษาตอในระดับสูงขึ้นโดยใชระยะเวลา
ในการศึกษานอยลง อันสงผลใหการบริหารงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไป
อยางมปีระสทิธภิาพ

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

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรีแบบกาวหนาพ.ศ. ๒๕๕๕"

ขอ ๒ ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คำสัง่ ขอบังคับ หรอืประกาศอืน่ใดท่ีกำหนดไวในระเบยีบน้ี

หรอืท่ีขดัหรอืแยงกบัระเบียบน้ี ใหใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ ๔ ในระเบียบน้ี

"สภามหาวิทยาลยั" หมายความวา สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"คณะ" หมายความวา คณะหรอืหนวยงานทีม่หีลกัสตูรระดับ

ปริญญาตรี
"อธกิารบด"ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"การจดัการศกึษาระดบั หมายความวา การจดัการศกึษาโดยใชหลกัสตูรที่
ปรญิญาตรแีบบกาวหนา" เปดสอนอยแูลวใหรองรับศักยภาพ

ของผทูีม่คีวามสามารถพเิศษ โดย
กำหนดใหศกึษาในรายวิชาทีก่าวหนา
กวาทีม่กีารเรยีนการสอนในหลักสตูรนัน้
หรอืใหศกึษาบางรายวชิาในระดบับณัฑิต
ศกึษาท่ีเปดสอนอยแูลว หรอืการทำวิจัย
ทีม่คีวามลมุลกึทางวิชาการ

"การศกึษาระดบั หมายความวา การศึกษาในหลกัสตูรระดับบัณฑติ
บณัฑติศกึษา" ศกึษาสาขาวิชาเดยีวกับการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีทีจ่ดัการศึกษาแบบ
กาวหนา

"ผมูคีวามสามารถพิเศษ" หมายความวา ผทูีม่คีณุสมบตัพิืน้ฐานเหมอืนผเูขา
ศกึษาตามหลกัสตูรระดับปริญญาตรี
ปกตแิตมคีวามสามารถเปนพเิศษดาน
สตปิญญา ความรคูวามสามารถ หรอื
คณุสมบตัอิืน่ใดทีส่ะทอนความเปน
ผมูคีวามสามารถพเิศษทางวชิาการ
ตามทีค่ณะกำหนดสำหรบัหลกัสตูรนัน้ ๆ

ขอ ๕ การจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรแีบบกาวหนาเปนการจดัการศกึษาในหลกัสูตร
ปรญิญาตรทีีม่หีลกัสตูรระดับบณัฑิตศกึษาในสาขาเดยีวกนัหรอืสาขาทีเ่กีย่วของกนั
ของมหาวทิยาลยัรองรบัเพือ่สงเสรมิใหผมูคีวามสามารถพเิศษสามารถศกึษาตาม
ศกัยภาพของตนเองไดอยางเตม็ที ่และสามารถลดระยะเวลาการศกึษาในระดบั
บณัฑติศกึษาลงได

ขอ ๖ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
กาวหนา ตองไมนอยกวาหลกัสตูรปรญิญาตรแีบบปกต ิและตองมรีายวชิาในระดบั
บณัฑติศกึษาและหรอืรายวชิาวทิยานพินธ

ขอ ๗ โครงสรางการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา กำหนดใหมรีายวชิา
ระดับบณัฑติศกึษาจำนวนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และหรือรายวิชาวิทยานิพนธ
อกีไมนอยกวา ๖ หนวยกติ และใหเทียบโอนในการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาได
ทัง้นีร้ายวชิาวทิยานพินธทีเ่ทยีบโอนไปยงัการศกึษาระดับบณัฑติศกึษาตองมี
หวัขอวทิยานพินธเปนหัวขอเดยีวกนัหรอืเกีย่วของกนักับหวัขอวทิยานพินธ
ในระดบับณัฑติศกึษา

ขอ ๘ นักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา ตองเรยีน
และสอบผาน หรือเทยีบโอนรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะของหลกัสูตรปกตแิลว
ไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของจำนวนหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสตูรนัน้ๆ
และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไมต่ำกวา ๓.๐๐

ขอ ๙ ระบบการจดัการศกึษาของการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา
ใหเปนระบบเดยีวกนักบัการจดัการศกึษาของหลกัสตูรปรญิญาตรทีีน่กัศกึษา
กำลงัศกึษา ทัง้นีค้ณะควรสงเสรมิและพฒันานกัศกึษาใหเปนผมูวีฒุภิาวะทีด่ี
เพือ่ใหมคีวามพรอมกบัการศกึษาในระดับบณัฑติศกึษาควบคกูนัไปดวย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕

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

ตองการและสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง สามารถศึกษาตอในระดับสูงขึ้นโดยใชระยะเวลา
ในการศึกษานอยลง อันสงผลใหการบริหารงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไป
อยางมปีระสทิธภิาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกบัขอ ๗ ของประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง แนวทางการจดัการศกึษา
ระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยจึงวาง
ระเบยีบไวดังนี้

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรยีกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรีแบบกาวหนาพ.ศ. ๒๕๕๕"

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนีต้ัง้แตบดัน้ีเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ คำสัง่ ขอบังคับ หรอืประกาศอ่ืนใดทีก่ำหนดไวในระเบียบนี้

หรอืท่ีขดัหรอืแยงกบัระเบียบน้ี ใหใชระเบยีบน้ีแทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้

"สภามหาวทิยาลัย" หมายความวา สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"คณะ" หมายความวา คณะหรอืหนวยงานทีม่หีลกัสตูรระดับ

ปริญญาตรี
"อธกิารบด"ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"การจดัการศกึษาระดบั หมายความวา การจดัการศึกษาโดยใชหลกัสตูรท่ี
ปรญิญาตรแีบบกาวหนา" เปดสอนอยแูลวใหรองรับศกัยภาพ

ของผทูีม่คีวามสามารถพเิศษ โดย
กำหนดใหศกึษาในรายวิชาทีก่าวหนา
กวาท่ีมกีารเรียนการสอนในหลกัสตูรนัน้
หรอืใหศกึษาบางรายวชิาในระดบับณัฑติ
ศกึษาท่ีเปดสอนอยแูลว หรอืการทำวจัิย
ทีม่คีวามลมุลกึทางวิชาการ

"การศกึษาระดบั หมายความวา การศกึษาในหลกัสตูรระดบับัณฑติ
บณัฑติศกึษา" ศกึษาสาขาวชิาเดยีวกบัการศกึษาใน

ระดับปริญญาตรีทีจ่ดัการศึกษาแบบ
กาวหนา

"ผมูคีวามสามารถพิเศษ" หมายความวา ผทูีม่คีณุสมบตัพิืน้ฐานเหมอืนผเูขา
ศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี
ปกตแิตมคีวามสามารถเปนพเิศษดาน
สตปิญญา ความรคูวามสามารถ หรอื
คณุสมบตัอิืน่ใดทีส่ะทอนความเปน
ผมูคีวามสามารถพเิศษทางวชิาการ
ตามทีค่ณะกำหนดสำหรบัหลกัสตูรนัน้ ๆ

ขอ ๕ การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนาเปนการจดัการศกึษาในหลกัสตูร
ปรญิญาตรทีีม่หีลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษาในสาขาเดยีวกนัหรอืสาขาทีเ่กีย่วของกนั
ของมหาวทิยาลยัรองรบัเพือ่สงเสรมิใหผมูคีวามสามารถพเิศษสามารถศกึษาตาม
ศกัยภาพของตนเองไดอยางเตม็ที ่และสามารถลดระยะเวลาการศกึษาในระดบั
บณัฑติศกึษาลงได

ขอ ๖ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
กาวหนา ตองไมนอยกวาหลกัสตูรปรญิญาตรแีบบปกต ิและตองมรีายวชิาในระดบั
บณัฑติศกึษาและหรอืรายวชิาวทิยานพินธ

ขอ ๗ โครงสรางการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา กำหนดใหมรีายวชิา
ระดับบัณฑติศกึษาจำนวนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และหรือรายวิชาวิทยานิพนธ
อกีไมนอยกวา ๖ หนวยกติ และใหเทยีบโอนในการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาได
ทัง้นีร้ายวชิาวทิยานิพนธทีเ่ทยีบโอนไปยังการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาตองมี
หวัขอวทิยานพินธเปนหัวขอเดยีวกนัหรอืเกีย่วของกนักับหวัขอวทิยานพินธ
ในระดบับัณฑติศกึษา

ขอ ๘ นักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา ตองเรยีน
และสอบผาน หรอืเทยีบโอนรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะของหลกัสตูรปกติแลว
ไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของจำนวนหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสตูรนัน้ๆ
และมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ไมต่ำกวา ๓.๐๐

ขอ ๙ ระบบการจดัการศกึษาของการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา
ใหเปนระบบเดยีวกนักบัการจดัการศกึษาของหลกัสตูรปรญิญาตรทีีน่กัศกึษา
กำลงัศกึษา ทัง้น้ีคณะควรสงเสรมิและพฒันานกัศกึษาใหเปนผมูวีฒุภิาวะทีด่ี
เพือ่ใหมีความพรอมกบัการศกึษาในระดับบณัฑติศึกษาควบคกูนัไปดวย
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ขอ ๑๐ การประเมนิผลรายวชิาระดบับณัฑติศกึษาและรายวชิาวทิยานพินธใหเปนไปตาม
ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาระดบับณัฑติศึกษา

ขอ ๑๑ นักศกึษาท่ีเขาศกึษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาแลว
ตองรกัษาระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ในแตละภาคการศกึษาไมต่ำกวา ๓.๐๐ และ
ตองไมมีผลการเรยีนวชิาใดต่ำกวาระดบัคะแนน C และหรอืไดรบัการประเมนิ
รายวชิาวทิยานิพนธเปน S เปนจำนวนหนวยกติไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จำนวนหนวยกติวชิาวทิยานพินธทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ๆ

ขอ ๑๒ กรณนัีกศกึษาทีเ่ขาศกึษาในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา
แลว ไมสามารถรักษาสถานภาพตามท่ีกำหนดในขอ ๑๑ ไดใหนักศกึษากลบั
เขาเรยีนในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีบบปกต ิโดยเทยีบหนวยกติและคาคะแนน
ทีเ่รยีนในการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรแีบบกาวหนาท้ังหมดกลบัไปยัง
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีแบบปกตดิวย

ขอ ๑๓ วิธกีารและข้ันตอนการขออนุมตักิารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ตอสภามหาวทิยาลยั ใหเปนไปตามทีม่หาวิทยาลยัประกาศกำหนด

ขอ ๑๔ หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขอืน่ ทีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้ทีเ่ปนการกำหนด
เปนการท่ัวไป หรือเปนการเฉพาะสำหรับแตละหลกัสตูร ใหออกเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่
หรอืระเบยีบปฏบิตั ิทีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี ในกรณทีีม่ปีญหาการตคีวามหรอืการปฏบิตัติาม
ระเบียบน้ี ใหอธิการบดีเปนผวูนิจิฉยั และการวินิจฉัยนัน้ใหถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ ณ วนัที ่  ๙    กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตำรวจเอก         เภา  สารสนิ
          (เภา  สารสนิ)

             นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่๓๙๗/๒๕๕๕)
เรือ่ง ขัน้ตอนการขออนมัุติจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา

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

มาดำเนินการจัดการศึกษาแบบกาวหนา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธภิาพ และบังเกิด
ผลดีตอมหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ ๑๓ และ ๑๕ แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการศึกษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕ และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชุม
คณบดี คราวประชมุครัง้ที ่๔/๒๕๕๕ เม่ือวนัที ่๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จงึประกาศไวดงันี้

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่๓๙๗/๒๕๕๕)
เรือ่งข้ันตอนการขออนุมตัจัิดการศกึษาระดบัปริญญาตรแีบบกาวหนา"

ขอ ๒ ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศน้ี

"สภามหาวทิยาลยั" หมายความวา สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"คณะ" หมายความวา คณะหรอืหนวยงานทีม่หีลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี
"อธกิารบด"ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"การจดัการศกึษาระดบั หมายความวา การจัดการศึกษาโดยใชหลักสตูร
ปรญิญาตรแีบบกาวหนา" ทีเ่ปดสอนอยแูลวใหรองรบัศกัยภาพ

ของผทูีม่คีวามสามารถพเิศษ โดย
กำหนดใหศกึษาในรายวชิาทีก่าวหนา
กวาทีม่กีารเรยีนการสอนในหลกัสตูร
นัน้หรือใหศกึษาบางรายวิชาในระดับ
บณัฑติศกึษาท่ีเปดสอนอยแูลว หรอื
การทำวิจัยทีม่คีวามลมุลึกทางวชิาการ

ขอ ๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขออนุมัติจัดการแบบกาวหนา ตองเปนหลักสูตร
มหาวทิยาลยัขอนแกนทีไ่ดรับอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลัยแลว และมหีลักสตูรระดบับณัฑติศกึษา
ในสาขาวชิาเดยีวกนัของมหาวทิยาลยัขอนแกนทีไ่ดรับอนมัุติจากสภามหาวทิยาลยัแลวรองรบั
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ขอ ๑๐ การประเมนิผลรายวชิาระดบับณัฑติศกึษาและรายวชิาวทิยานพินธใหเปนไปตาม
ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ขอ ๑๑ นักศึกษาท่ีเขาศกึษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาแลว
ตองรกัษาระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ในแตละภาคการศกึษาไมต่ำกวา ๓.๐๐ และ
ตองไมมผีลการเรยีนวชิาใดต่ำกวาระดบัคะแนน C และหรอืไดรบัการประเมนิ
รายวชิาวทิยานิพนธเปน S เปนจำนวนหนวยกติไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จำนวนหนวยกติวชิาวทิยานพินธทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ๆ

ขอ ๑๒ กรณนัีกศกึษาทีเ่ขาศกึษาในการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา
แลว ไมสามารถรักษาสถานภาพตามท่ีกำหนดในขอ ๑๑ ไดใหนักศกึษากลบั
เขาเรยีนในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีบบปกต ิโดยเทยีบหนวยกติและคาคะแนน
ทีเ่รยีนในการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรแีบบกาวหนาทัง้หมดกลบัไปยงั
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีแบบปกตดิวย

ขอ ๑๓ วิธกีารและข้ันตอนการขออนุมตักิารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ตอสภามหาวทิยาลยั ใหเปนไปตามทีม่หาวิทยาลยัประกาศกำหนด

ขอ ๑๔ หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขอืน่ ทีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี ทีเ่ปนการกำหนด
เปนการท่ัวไป หรือเปนการเฉพาะสำหรับแตละหลกัสตูร ใหออกเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๑๕ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบน้ี และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสัง่
หรอืระเบยีบปฏบิตั ิทีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี ในกรณทีีม่ปีญหาการตคีวามหรอืการปฏบิตัติาม
ระเบียบน้ี ใหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยั และการวินิจฉัยน้ันใหถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ ณ วนัที ่  ๙    กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตำรวจเอก         เภา  สารสนิ
          (เภา  สารสนิ)

             นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่๓๙๗/๒๕๕๕)
เรือ่ง ขัน้ตอนการขออนมัุติจัดการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา

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

มาดำเนินการจัดการศึกษาแบบกาวหนา เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธภิาพ และบังเกิด
ผลดีตอมหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ ๑๓ และ ๑๕ แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕ และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุ
คณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จงึประกาศไวดงันี้

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่๓๙๗/๒๕๕๕)
เรือ่งข้ันตอนการขออนุมตัจัิดการศกึษาระดบัปริญญาตรแีบบกาวหนา"

ขอ ๒ ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศน้ี

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

ระดบัปรญิญาตรี
"อธกิารบด"ี หมายความวา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"การจดัการศกึษาระดบั หมายความวา การจัดการศึกษาโดยใชหลกัสตูร
ปรญิญาตรแีบบกาวหนา" ทีเ่ปดสอนอยแูลวใหรองรบัศักยภาพ

ของผทูีม่คีวามสามารถพเิศษ โดย
กำหนดใหศกึษาในรายวชิาทีก่าวหนา
กวาท่ีมกีารเรยีนการสอนในหลกัสตูร
นัน้หรือใหศกึษาบางรายวิชาในระดับ
บณัฑติศกึษาท่ีเปดสอนอยแูลว หรอื
การทำวิจัยทีม่คีวามลมุลกึทางวิชาการ

ขอ ๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขออนุมัติจัดการแบบกาวหนา ตองเปนหลักสูตร
มหาวทิยาลัยขอนแกนทีไ่ดรบัอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัแลว และมีหลกัสตูรระดับบณัฑิตศกึษา
ในสาขาวชิาเดยีวกนัของมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีไดรบัอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลยัแลวรองรบั
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ขอ ๕ ใหคณะที่ประสงคจะขออนุมัติจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ตองดำเนินการเสนอคำขอที่เปนไปตามเงื่อนไขข้ันต่ำที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรแีบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕ ทกุประการโดยดำเนนิการ
ตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี

๕.๑. จดัทำรายละเอยีดโครงการ โดยตองมีเอกสารตามแบบฟอรมที่
มหาวิทยาลัยกำหนดดังน้ี
(๑) บนัทึกขออนมุตัจัิดการหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา
(๒) แบบเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนินการจัดการหลกัสตูรระดับ

ปริญญาตรีแบบกาวหนา
(๓) ราง ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง หลกัเกณฑ วธิกีาร และ

เงือ่นไขการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา สำหรบั
หลกัสตูรน้ันๆ (ถามี)

๕.๒. นำเสนอโครงการท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะน้ันๆ
ตอคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูร โดยตองเสนอโครงการตอ
คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสตูรกอนกำหนดการเปดภาคการศึกษา
ทีข่อเปดดำเนนิการอยางนอย ๓ เดอืน มฉิะนัน้จะไมไดรบัการพจิารณา

๕.๓. หากคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรพจิารณาเหน็ชอบเบือ้งตนในการ
ขออนุมตัดิำเนนิการจัดการหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนาแลว
ใหคณะรบัผดิชอบการจัดทำเอกสารสงถงึผอูำนวยการสำนักบรหิารและ
พฒันาวชิาการ เพือ่เสนอตอทีป่ระชมุคณบด ีและสภามหาวิทยาลยัตามลำดับ

ขอ ๖ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีทีม่ปีญหาการตีความหรือการ
ปฏบิติัตามประกาศน้ี ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั และการวินิจฉยันัน้ใหถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๕  มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                   ลงชือ่        เดนพงษ  สดุภกัดี
       (ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ สดุภกัดี)
รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขัน้ตอนการขออนุมัติดำเนนิการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา
(เอกสารแนบทายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัท่ี ๓๙๗/๒๕๕๕ ลำดบัท่ี ๑)

คณะจดัทำเอกสารโครงการขออนมุตัดิำเนนิการจดัการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีแบบกาวหนา ตามแบบฟอรมทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน

คณะเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนนิการจดัการศึกษาระดบัปรญิญาตรี
แบบกาวหนา ตอคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั

คณะปรับปรงุแกไขเอกสารและเสนอโครงการขออนุมัตดิำเนินการจัด
การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา ตอทีป่ระชมุคณบดี

คณะปรับปรงุแกไขเอกสารและเสนอโครงการขออนุมัตดิำเนินการจัด
การศกึษาระดับปรญิญาตรแีบบกาวหนา ตอสภามหาวทิยาลัย

คณะกรรมการประจำคณะ
พจิารณาใหความเหน็ชอบ

คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของ
มหาวิทยาลัย

พจิารณาใหความเหน็ชอบ

ทีป่ระชุมคณบดี
พจิารณาใหความเหน็ชอบ

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

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

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

สภามหาวทิยาลยัอนมัุติ

ดำเนินการจัดการหลักสูตรได
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ขอ ๕ ใหคณะท่ีประสงคจะขออนุมัติจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ตองดำเนินการเสนอคำขอที่เปนไปตามเงื่อนไขข้ันต่ำที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการศกึษาระดับปรญิญาตรแีบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕ ทกุประการโดยดำเนนิการ
ตามขัน้ตอนดงัตอไปนี้

๕.๑. จดัทำรายละเอยีดโครงการ โดยตองมีเอกสารตามแบบฟอรมที่
มหาวิทยาลัยกำหนดดังน้ี
(๑) บนัทึกขออนมุตัจัิดการหลกัสตูรระดบัปริญญาตรแีบบกาวหนา
(๒) แบบเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนินการจัดการหลักสตูรระดับ

ปริญญาตรีแบบกาวหนา
(๓) ราง ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง หลกัเกณฑ วธิกีาร และ

เงือ่นไขการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา สำหรบั
หลกัสตูรน้ันๆ (ถามี)

๕.๒. นำเสนอโครงการท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะน้ันๆ
ตอคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูร โดยตองเสนอโครงการตอ
คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสตูรกอนกำหนดการเปดภาคการศึกษา
ทีข่อเปดดำเนนิการอยางนอย ๓ เดอืน มฉิะน้ันจะไมไดรบัการพจิารณา

๕.๓. หากคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรพจิารณาเหน็ชอบเบือ้งตนในการ
ขออนุมตัดิำเนนิการจัดการหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนาแลว
ใหคณะรับผดิชอบการจัดทำเอกสารสงถงึผอูำนวยการสำนักบรหิารและ
พฒันาวชิาการ เพือ่เสนอตอทีป่ระชมุคณบด ีและสภามหาวิทยาลยัตามลำดับ

ขอ ๖ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีทีม่ปีญหาการตีความหรือการ
ปฏิบตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั และการวินิจฉยันัน้ใหถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๕  มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                                                   ลงชือ่        เดนพงษ  สดุภกัดี
       (ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ สดุภกัด)ี
รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน

ขัน้ตอนการขออนุมัติดำเนนิการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา
(เอกสารแนบทายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่๓๙๗/๒๕๕๕ ลำดบัที ่๑)

คณะจดัทำเอกสารโครงการขออนมุตัดิำเนนิการจดัการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีแบบกาวหนา ตามแบบฟอรมทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน

คณะเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนนิการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
แบบกาวหนา ตอคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั

คณะปรบัปรงุแกไขเอกสารและเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนินการจัด
การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา ตอทีป่ระชมุคณบดี

คณะปรบัปรงุแกไขเอกสารและเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนินการจัด
การศกึษาระดับปริญญาตรแีบบกาวหนา ตอสภามหาวทิยาลัย

คณะกรรมการประจำคณะ
พจิารณาใหความเหน็ชอบ

คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของ
มหาวิทยาลัย

พจิารณาใหความเหน็ชอบ

ทีป่ระชุมคณบดี
พจิารณาใหความเหน็ชอบ

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

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

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

สภามหาวทิยาลยัอนมัุติ

ดำเนินการจัดการหลักสูตรได
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บันทึกขอความ
สวนราชการ     คณะ โทร
ท่ี ศธ ๐๕๑๔…. วนัที่
เรื่อง ขออนมุตัดิำเนนิการจัดการศกึษาระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนา
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผาน ผอูำนวยการสำนักบรหิาร

และพฒันาวชิาการ)

ดวยคณะ…. มคีวามประสงคจะขออนุมตัดิำเนินการหลักสตูรระดับปรญิญาตรีแบบกาว
หนาในหลกัสตูร ……. สาขาวชิา …… (หลกัสตูรใหม/หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ……) ตามระเบยีบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยจะเร่ิมดำเนินการเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษา …. ปการศึกษา …… เปนตนไป และไดแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณามาจำนวนอยางละ ๑๔ ชดุ ดงัน้ี

(๑) แบบเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนนิการจัดการหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี
แบบกาวหนา

(๒) (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา คณะ….. "หลกัสตูร…..." (ถาม)ี

ดังนั้นจึงใครขอใหทานโปรดพิจารณาใหมีการสอบสวนหาขอเท็จจริง และหากมีการ
กระทำผิดทางวินัย ขอใหทานโปรดพิจารณาดำเนินการทางวินัยตอผูกระทำผิดตอไป และแจง
มหาวทิยาลัยเพ่ือทราบดวย

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดำเนินการตอไป

(เอกสารแนบทายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่๓๙๗/๒๕๕๕ ลำดับที ่๒) แบบเสนอโครงการขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
มหาวทิยาลยัขอนแกน

(เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบบัท่ี ๓๙๗/๒๕๕๕ ลำดบัท่ี ๓)

แบบฟอรมนี้ใชสำหรับการขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวทิยาลยัเรยีบรอยแลว เพือ่จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีบบกาวหนา โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะน้ันๆ ซึ่งตองเสนอตอคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรกอนกำหนด
การเปดภาคการศึกษาท่ีขอเปดดำเนนิการอยางนอย ๓ เดอืน โดยสงไปทีผ่อูำนวยการสำนักบริหาร
และพฒันาวชิาการ

โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมใหครบถวนสมบรูณและถกูตองตามความเปนจรงิ
๑. ชือ่หลกัสูตร

๑.๑. หลกัสตูรระดับปริญญาตรีทีข่อจัดการศึกษาแบบกาวหนา
ชือ่ภาษาไทย : [ชือ่หลักสตูรภาษาไทย]
ชือ่ภาษาองักฤษ : [ชือ่หลกัสตูรภาษาอังกฤษ]
สาขาวิชา : [ระบุสาขาวิชา]

๑.๒. หลกัสูตรระดับบณัฑติศกึษาท่ีรองรับ
ชือ่ภาษาไทย : [ชือ่หลักสตูรภาษาไทย]
ชือ่ภาษาองักฤษ : [ชือ่หลกัสตูรภาษาอังกฤษ]
สาขาวิชา : [ระบุสาขาวิชา]

๒. ไดรบัอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยั
๒.๑. หลกัสตูรระดับปริญญาตรีทีข่อจัดการศึกษาแบบกาวหนา

๒.๑.๑ เปนหลกัสูตร  (  ) ใหม  (  ) ปรับปรุง   พ.ศ. ……
ไดรบัอนมุตัเิมือ่คราวประชมุครัง้ที ่……….. วนัที ่………….

๒.๑.๒ มกีารปรับปรุงเล็กนอย (ถาม)ี
ไดรบัอนมุตัเิมือ่คราวประชมุครัง้ที ่……….. วนัที ่………….

๒.๒. หลกัสูตรระดับบณัฑติศกึษาท่ีรองรับ
๒.๒.๑ เปนหลกัสูตร  (  ) ใหม  (  ) ปรับปรุง   พ.ศ. ……

ไดรบัอนมุตัเิมือ่คราวประชมุครัง้ที ่……….. วนัที ่………….
๒.๒.๒ มกีารปรับปรุงเล็กนอย (ถาม)ี

ไดรบัอนมุตัเิมือ่คราวประชมุครัง้ที ่……….. วนัที ่………….
๓. หนวยงานทีร่บัผดิชอบ

ระบชุือ่ภาควชิาหรือสาขาวชิา คณะหรอืหนวยงานท่ีรบัผดิชอบจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
แบบกาวหนา
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บันทึกขอความ
สวนราชการ     คณะ โทร
ท่ี ศธ ๐๕๑๔…. วนัที่
เรื่อง ขออนมุตัดิำเนนิการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรีแบบกาวหนา
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผาน ผอูำนวยการสำนักบรหิาร

และพฒันาวชิาการ)

ดวยคณะ…. มคีวามประสงคจะขออนุมัตดิำเนินการหลักสตูรระดับปรญิญาตรีแบบกาว
หนาในหลกัสตูร ……. สาขาวชิา …… (หลกัสตูรใหม/หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ……) ตามระเบยีบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยจะเร่ิมดำเนินการเปดสอนต้ังแตภาคการศึกษา …. ปการศึกษา …… เปนตนไป และไดแนบเอกสาร
ประกอบการพจิารณามาจำนวนอยางละ ๑๔ ชดุ ดงัน้ี

(๑) แบบเสนอโครงการขออนุมตัดิำเนนิการจัดการหลกัสูตรระดับปรญิญาตรี
แบบกาวหนา

(๒) (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไข
การจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา คณะ….. "หลกัสตูร…..." (ถาม)ี

ดังนั้นจึงใครขอใหทานโปรดพิจารณาใหมีการสอบสวนหาขอเท็จจริง และหากมีการ
กระทำผิดทางวินัย ขอใหทานโปรดพิจารณาดำเนินการทางวินัยตอผูกระทำผิดตอไป และแจง
มหาวทิยาลยัเพือ่ทราบดวย

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดำเนินการตอไป

(เอกสารแนบทายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่๓๙๗/๒๕๕๕ ลำดับที ่๒) แบบเสนอโครงการขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
มหาวิทยาลยัขอนแกน

(เอกสารแนบทายประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่๓๙๗/๒๕๕๕ ลำดบัที ่๓)

แบบฟอรมนี้ใชสำหรับการขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวทิยาลยัเรยีบรอยแลว เพือ่จัดการศกึษาระดบัปริญญาตรแีบบกาวหนา โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะน้ันๆ ซึ่งตองเสนอตอคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรกอนกำหนด
การเปดภาคการศึกษาทีข่อเปดดำเนินการอยางนอย ๓ เดอืน โดยสงไปทีผ่อูำนวยการสำนักบรหิาร
และพฒันาวชิาการ

โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมใหครบถวนสมบรูณและถกูตองตามความเปนจรงิ
๑. ชือ่หลกัสตูร

๑.๑. หลกัสตูรระดับปริญญาตรีทีข่อจัดการศึกษาแบบกาวหนา
ชือ่ภาษาไทย : [ชือ่หลักสตูรภาษาไทย]
ชือ่ภาษาองักฤษ : [ชือ่หลกัสตูรภาษาองักฤษ]
สาขาวิชา : [ระบุสาขาวิชา]

๑.๒. หลกัสตูรระดับบัณฑติศกึษาท่ีรองรับ
ชือ่ภาษาไทย : [ชือ่หลักสตูรภาษาไทย]
ชือ่ภาษาองักฤษ : [ชือ่หลกัสตูรภาษาองักฤษ]
สาขาวิชา : [ระบุสาขาวิชา]

๒. ไดรบัอนุมตัหิลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยั
๒.๑. หลกัสตูรระดับปริญญาตรีทีข่อจัดการศึกษาแบบกาวหนา

๒.๑.๑ เปนหลกัสูตร  (  ) ใหม  (  ) ปรับปรุง   พ.ศ. ……
ไดรบัอนมัุตเิมือ่คราวประชมุครัง้ท่ี ……….. วนัที ่………….

๒.๑.๒ มกีารปรับปรุงเล็กนอย (ถาม)ี
ไดรบัอนมุตัเิมือ่คราวประชมุคร้ังท่ี ……….. วนัที ่………….

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

ไดรบัอนมัุตเิมือ่คราวประชมุครัง้ท่ี ……….. วนัที ่………….
๒.๒.๒ มกีารปรับปรุงเล็กนอย (ถาม)ี

ไดรบัอนมุตัเิมือ่คราวประชมุคร้ังท่ี ……….. วนัที ่………….
๓. หนวยงานทีร่บัผดิชอบ

ระบชุือ่ภาควชิาหรอืสาขาวิชา คณะหรอืหนวยงานท่ีรบัผดิชอบจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
แบบกาวหนา



126      คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  2560

๔. หลกัการและเหตผุล
ระบหุลกัการและเหตผุลความจำเปน ทีต่องดำเนินการจดัการศกึษาระดับปรญิญาตรแีบบกาวหนา
พรอมแสดงความพรอมในการจัดการ ทัง้ทางดานอาจารย นกัศกึษา และความพรอมในการผลิต
บณัฑติระดบับณัฑติศกึษาควบคกูบัการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

๕. การพฒันาความพรอมนกัศกึษา
ดวยการจดัการศกึษาแบบกาวหนา ทำใหนักศกึษาทีม่คีวามสามารถพเิศษสามารถศกึษาไดเรว็ข้ึน
จงึอาจทำใหยงัขาดวฒุภิาวะความเปนผใูหญ จงึขอใหระบุแนวทางในการพฒันานกัศกึษาและ
ประเมนิผลเกีย่วกบัวฒุภิาวะ กอนการเขาศกึษา หรอืระหวางการศกึษา หรอืหลงัการศกึษา

๖. จำนวนนกัศกึษา
ระบจุำนวนนกัศกึษาทีค่าดวาจะรบัเขาศกึษาและทีค่าดวาจะสำเรจ็การศกึษาจากโครงการนี้

๗. รายช่ืออาจารยผรูบัผิดชอบการจัดการหลักสตูรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ระบช่ืุอ นามสกลุ คณุวฒุ ิตำแหนงทางวิชาการและสงักดัของอาจารยทีร่บัผดิชอบหลกัสตูร
(ตองเปนอาจารยประจำสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแกน) โดยจดัเรยีงตามตำแหนงทางวชิาการที่
สงูกวาไปต่ำกวา และเรยีงตามลำดบัตวัอักษรตามลำดบั โดยมคุีณวฒุหิรอืตำแหนงทางวชิาการ
ไมต่ำกวาคุณสมบตัขิองอาจารยผรูบัผดิชอบหลกัสตูรระดบับณัฑติศึกษาท่ีรองรับ

๘. รายละเอยีดหลกัสตูร
๘.๑. โครงสรางหลักสตูร

๘.๑.๑ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ………….. หนวยกติ
๘.๑.๑.๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป    30 หนวยกติ
๘.๑.๑.๒. หมวดวชิาเฉพาะ …………. หนวยกติ

- กลมุวชิาพืน้ฐานวิชาชพีหรอืวชิาแกน ………….. หนวยกติ
- กลมุวชิาชพีบังคับหรอืวชิาเอก ………….. หนวยกติ
- กลมุวชิาชพีเลอืกเรียนหรือวชิาโท ………….. หนวยกติ
- กลมุวชิาบัณฑติศกึษา ………….. หนวยกติ
- กลมุวชิาวทิยานิพนธ ………….. หนวยกติ

๘.๑.๑.๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี     6 หนวยกติ
๘.๒. รายวิชา

๘.๒.๑ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป
๘.๒.๑.๑. กลมุวิชาการส่ือสารและการเรียนรดูวยตนเอง   9 หนวยกติ

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

000 102 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1 3 (3-0-6)
English for Academic Purposes I

000 103 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2 3 (3-0-6)
English for Academic Purposes II

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

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

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

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

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

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………
๘.๒.๑.๓. กลมุวชิาคณุธรรม จรยิธรรม คณุคาของชวิีตในสงัคม

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

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

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

ชือ่วิชา (องักฤษ)……….…….…
๘.๒.๑.๕. กลมุวชิาความรอบรแูละการปรับตวัในยุคโลกาภิวัตน

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

๘.๒.๑.๖. กลมุวชิาศกึษาทัว่ไปของคณะ (ถาม)ี
XXX XXX  ชือ่วิชา (ไทย)………....….……… X (X-X-X)

ชือ่วิชา (องักฤษ)……….........
๘.๒.๒ หมวดวชิาเฉพาะ

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………...……
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๔. หลกัการและเหตผุล
ระบหุลกัการและเหตุผลความจำเปน ทีต่องดำเนินการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรีแบบกาวหนา
พรอมแสดงความพรอมในการจัดการ ทัง้ทางดานอาจารย นกัศกึษา และความพรอมในการผลิต
บณัฑติระดบับณัฑติศกึษาควบคกูบัการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี

๕. การพฒันาความพรอมนกัศึกษา
ดวยการจดัการศกึษาแบบกาวหนา ทำใหนักศกึษาทีม่คีวามสามารถพเิศษสามารถศกึษาไดเรว็ข้ึน
จงึอาจทำใหยงัขาดวุฒภิาวะความเปนผใูหญ จงึขอใหระบุแนวทางในการพฒันานกัศกึษาและ
ประเมนิผลเกีย่วกบัวฒุภิาวะ กอนการเขาศกึษา หรอืระหวางการศกึษา หรอืหลงัการศกึษา

๖. จำนวนนักศึกษา
ระบจุำนวนนกัศกึษาทีค่าดวาจะรบัเขาศกึษาและทีค่าดวาจะสำเรจ็การศกึษาจากโครงการนี้

๗. รายช่ืออาจารยผรูบัผดิชอบการจัดการหลักสตูรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา
ระบชุือ่ นามสกลุ คณุวฒุ ิตำแหนงทางวิชาการและสงักดัของอาจารยทีร่บัผดิชอบหลกัสตูร
(ตองเปนอาจารยประจำสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแกน) โดยจดัเรยีงตามตำแหนงทางวิชาการท่ี
สงูกวาไปต่ำกวา และเรยีงตามลำดบัตวัอักษรตามลำดบั โดยมคุีณวฒุหิรอืตำแหนงทางวชิาการ
ไมต่ำกวาคณุสมบตัขิองอาจารยผรูบัผดิชอบหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีร่องรบั

๘. รายละเอยีดหลกัสตูร
๘.๑. โครงสรางหลักสตูร

๘.๑.๑ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ………….. หนวยกติ
๘.๑.๑.๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป    30 หนวยกติ
๘.๑.๑.๒. หมวดวิชาเฉพาะ …………. หนวยกติ

- กลมุวชิาพืน้ฐานวิชาชพีหรอืวชิาแกน ………….. หนวยกติ
- กลมุวชิาชพีบังคับหรอืวชิาเอก ………….. หนวยกติ
- กลมุวชิาชพีเลอืกเรียนหรือวชิาโท ………….. หนวยกติ
- กลมุวชิาบัณฑติศกึษา ………….. หนวยกติ
- กลมุวชิาวทิยานิพนธ ………….. หนวยกติ

๘.๑.๑.๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี     6 หนวยกติ
๘.๒. รายวิชา

๘.๒.๑ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป
๘.๒.๑.๑. กลมุวิชาการส่ือสารและการเรียนรดูวยตนเอง   9 หนวยกติ

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

000 102 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1 3 (3-0-6)
English for Academic Purposes I

000 103 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2 3 (3-0-6)
English for Academic Purposes II

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

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

ของมหาวทิยาลยั หรอืสมัครเขารับการอบรมในหวัขอตางๆ ทีม่หาวทิยาลยักำหนด ไมมกีารเรยีน
การสอนในช้ันเรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ
e-Testing ตามเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกำหนด

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

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

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………
๘.๒.๑.๓. กลมุวชิาคณุธรรม จรยิธรรม คณุคาของชวิีตในสงัคม

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

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)……….…….…
๘.๒.๑.๕. กลมุวชิาความรอบรแูละการปรับตวัในยุคโลกาภิวัตน

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)……….........
๘.๒.๒ หมวดวชิาเฉพาะ

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

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

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

๘.๒.๒.๒. กลมุวชิาชพีบังคับหรอืวชิาเอก
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)……………………
๘.๒.๒.๓. กลมุวชิาชพีเลอืกเรียนหรือวชิาโท

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

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

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

๘.๒.๒.๔. กลมุวชิาบัณฑติศกึษา
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)……………………
๘.๒.๒.๕. กลมุวชิาวทิยานิพนธ

XXX XXX วทิยานพินธ X  หนวยกติ
Thesis

๘.๒.๓ หมวดวชิาเลอืกเสรี
ใหนักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเลอืกเสรทีีเ่ปดสอนในมหาวทิยาลยัขอนแกน

หรอืสถาบนัการศกึษาอืน่ โดยไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จำนวนไมนอย
กวา 6 หนวยกติ

๘.๓. ตวัอยางแผนการศกึษา
ปที ่1 ภาคการศกึษาที ่1 หนวยกติ

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

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

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

รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………………. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………….…………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่2 ภาคการศกึษาที ่1 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………………. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………….…………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่2 ภาคการศกึษาที ่2 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)………………………………………….…. X (X-X-X)

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

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

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

๘.๒.๒.๒. กลมุวชิาชพีบังคับหรอืวชิาเอก
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)……………………
๘.๒.๒.๓. กลมุวชิาชพีเลอืกเรียนหรือวชิาโท

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

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

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

๘.๒.๒.๔. กลมุวชิาบัณฑติศกึษา
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………… X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)……………………
๘.๒.๒.๕. กลมุวชิาวทิยานิพนธ

XXX XXX วทิยานพินธ X  หนวยกติ
Thesis

๘.๒.๓ หมวดวชิาเลอืกเสรี
ใหนักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเลอืกเสรทีีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลยัขอนแกน

หรอืสถาบนัการศกึษาอืน่ โดยไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จำนวนไมนอย
กวา 6 หนวยกติ

๘.๓. ตวัอยางแผนการศกึษา
ปที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกติ

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

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

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

รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………………. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………….…………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่2 ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………………. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………….…………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่2 ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)………………………………………….…. X (X-X-X)

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

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

รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่3 ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่3 ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)………………………………………...…. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่4 ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่4 ภาคการศกึษาที ่2 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วิชา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

๙. ขอกำหนดเกีย่วกบัการทำวทิยานพินธ
๙.๑. คำอธบิายโดยยอ

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

๙.๒. มาตรฐานผลการเรยีนรู
๙.๒.๑ มีความรูและทักษะดาน……………………………………………….
๙.๒.๒ มีทักษะการทำงานดาน……………………………………………….
๙.๒.๓ มกีารพฒันาดาน (อาจเปนดานทศันคต ิคณุธรรม จรยิธรรม บคุลกิภาพ

วฒุภิาวะ ฯลฯ)
๙.๓. ชวงเวลา

ภาคการศกึษา…………..ปที่…………..
๙.๔. จำนวนหนวยกติ

……………หนวยกติ [ระบจุำนวนหนวยกติ]
๙.๕. การเตรียมการ

[อธบิายกระบวนการเตรียมการใหคำแนะนำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อสิระแกนักศึกษา เชน การเลือกหวัขอเร่ือง การแนะนำแหลงขอมลู การจัดตารางเวลา
เขาพบ/ใหคำปรกึษา การเตรียมอปุกรณเครือ่งมอืฯลฯ]

๙.๖. กระบวนการประเมินผล
[อธบิายกระบวนการประเมนิผลงานการทำวทิยานพินธหรอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา
เชน การสอบหรอืประเมนิเคาโครง การประเมนิความกาวหนา การสอบปองกนัวิทยานพินธ
หรอืการศึกษาอิสระ การประเมินผลงานตีพมิพเผยแพรฯลฯ]



131                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

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

รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่3 ภาคการศกึษาที ่1 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่3 ภาคการศกึษาที ่2 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)………………………………………...…. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่4 ภาคการศกึษาที ่1 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

ปที ่4 ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ
XXX XXX ชือ่วชิา (ไทย)……………………………………….……. X (X-X-X)

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

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

ชือ่วชิา (องักฤษ)…………………………………………
รวมจำนวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน …………….
รวมจำนวนหนวยกติสะสม …………….

๙. ขอกำหนดเก่ียวกบัการทำวทิยานพินธ
๙.๑. คำอธบิายโดยยอ

การทำวจัิยวทิยานพินธ เกีย่วกบั……………………………………… โดยใหมกีารดำเนนิการ
[ระบกุจิกรรม เชน การเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วของ
การเกบ็รวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมลู การเรยีบเรยีงผลการวจัิย]

๙.๒. มาตรฐานผลการเรยีนรู
๙.๒.๑ มีความรูและทักษะดาน……………………………………………….
๙.๒.๒ มีทักษะการทำงานดาน……………………………………………….
๙.๒.๓ มกีารพัฒนาดาน (อาจเปนดานทศันคต ิคณุธรรม จรยิธรรม บคุลกิภาพ

วฒุภิาวะ ฯลฯ)
๙.๓. ชวงเวลา

ภาคการศกึษา…………..ปที่…………..
๙.๔. จำนวนหนวยกติ

……………หนวยกติ [ระบุจำนวนหนวยกติ]
๙.๕. การเตรียมการ

[อธิบายกระบวนการเตรียมการใหคำแนะนำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธหรอืการศึกษา
อสิระแกนักศึกษา เชน การเลือกหวัขอเร่ือง การแนะนำแหลงขอมลู การจัดตารางเวลา
เขาพบ/ใหคำปรกึษา การเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือฯลฯ]

๙.๖. กระบวนการประเมินผล
[อธบิายกระบวนการประเมนิผลงานการทำวทิยานพินธหรอืการศกึษาอสิระของนกัศกึษา
เชน การสอบหรอืประเมนิเคาโครง การประเมนิความกาวหนา การสอบปองกนัวทิยานพินธ
หรอืการศึกษาอิสระ การประเมินผลงานตีพมิพเผยแพรฯลฯ]
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี  766  / 2549)

เรือ่ง  การเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวิชาระดบัปริญญาตรี
จากการศกึษาในระบบ

เพือ่เปนการโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนสามารถโอนรายวชิาทีเ่คยลงทะเบยีนเรยีนในกระบวนวชิานัน้ๆ และผานการวดัและประเมนิ
ผลตามเกณฑของสถาบันอดุมศึกษาตาง  ๆมาเปนสวนหน่ึงของจำนวนหนวยกิตในหลักสตูรของมหาวิทยาลยั
ขอนแกน อกีทัง้เพือ่เปนการปฏิบัตใิหสอดคลองกับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542
มาตรา 15 ทีก่ำหนดใหมีการเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอัธยาศยั และเพือ่ปรวิรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง หลกัเกณฑ
การเทยีบโอนผลการเรียนระดบัปรญิญาเขาสกูารศึกษาในระบบ  พ.ศ.  2545 ประกอบกบัมกีาร
เปลีย่นแปลงระบบการจัดเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันกัศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย

ฉะนัน้  อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ.2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย  การศกึษา
ขัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2548 และโดยความเหน็ชอบของท่ีประชุมคณบดใีนคราวประชุมครัง้ท่ี 7/2549
เม่ือวันท่ี  14  มถินุายน 2549 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑการเทยีบโอน
รายวชิาและคาคะแนนของรายวชิาระดบัปรญิญาตรีจากการศกึษาในระบบ  ไวดงันี้

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

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคบัตัง้แตปการศึกษา  2549  เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่143/2543) เรือ่ง  การเทียบโอน

รายวชิาลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2543 และประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 377/ 2546)
เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
ลงวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ.2546 และใหใชประกาศน้ีแทน

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะตางๆ ของมหาวทิยาลยัขอนแกน
“สำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ”  หมายถึง  สำนกัทะเบียนและประมวลผล

(สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)  ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 3/2548)

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

“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษาท่ีศกึษาในหลักสตูรระดบัปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวชิาตางๆ ทีเ่ปดสอนในระดับปริญญาตรี
และเปนไปตามหลกัสตูรของคณะน้ันๆ

ขอ 5 นกัศกึษาผมูสีทิธขิอเทยีบโอนรายวชิาตองเปนนกัศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษา
ในมหาวทิยาลัยขอนแกน  และเคยเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนหรอืของสถาบนัการศกึษา
อืน่ระดับอดุมศกึษา หรือเทยีบเทาในหลักสูตรทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา หรือหนวยงาน
ของรฐัท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรบัรอง

ขอ 6 กำหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
6.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะขอเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา

จะตองยืน่คำรองขอเทยีบโอนรายวชิาภายใน 15  วัน  นบัถดัจากวนัเปด
ภาคการศกึษาแรกท่ีเขาศกึษา และสามารถยืน่คำรองไดเพยีงคร้ังเดยีว
เทานัน้ ทีง่านบริการการศึกษาของคณะท่ีนกัศกึษาสงักดัโดยแนบใบแสดง
ผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  และเคาโครงรายวิชาเพ่ือประกอบ
การพจิารณาดวย ยกเวนผขูอเทยีบโอนทีเ่คยศกึษาในมหาวทิยาลยั
ขอนแกน  ขอเทยีบโอนรายวชิาในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน
ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานัน้

6.2 ใหคณะทีน่กัศกึษาสงักดัพจิารณาการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของ
รายวชิาของนกัศกึษาใหแลวเสร็จภายใน  20 วนันบัถดัจากวนัสดุทาย
ของกำหนดวนัยืน่คำรอง และเปนผสูงผลการพจิารณาทีไ่ดรบัอนมุตัิ
จากอธิการบดีใหสำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ

ขอ 7 เกณฑการพจิารณาการขอเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิาและขัน้ตอน
การตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบโอน

7.1 เกณฑการพจิารณาการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา
7.1.1 เปนรายวิชาหรอืกลมุรายวชิาในหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษาหรอื

เทยีบเทาท่ีสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาหรอืหนวยงาน
ของรฐัท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรบัรอง

7.1.2 เปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีม่เีนือ้หาสาระครอบคลมุ
ไมนอยกวาสามในสีข่องรายวชิาหรือกลมุรายวิชาทีข่อเทยีบ

7.1.3 เปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีส่อบไลไดไมต่ำกวาระดบัคะแนน
ตวัอกัษร Cหรอืแตมระดบัคะแนน 2.00  หรอืเทยีบเทา  และ
หรอื  เปนไปตามเง่ือนไขของหลักสตูรของสาขาวิชานัน้กำหนด
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี  766  / 2549)

เรือ่ง  การเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปรญิญาตรี
จากการศกึษาในระบบ

เพือ่เปนการโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศกึษาตอในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนสามารถโอนรายวชิาทีเ่คยลงทะเบยีนเรยีนในกระบวนวชิานัน้ๆ และผานการวดัและประเมนิ
ผลตามเกณฑของสถาบันอดุมศึกษาตาง  ๆมาเปนสวนหน่ึงของจำนวนหนวยกิตในหลักสตูรของมหาวิทยาลยั
ขอนแกน อกีทัง้เพือ่เปนการปฏิบตัใิหสอดคลองกับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542
มาตรา 15 ทีก่ำหนดใหมกีารเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอัธยาศยั และเพ่ือปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง หลกัเกณฑ
การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปริญญาเขาสกูารศึกษาในระบบ  พ.ศ.  2545 ประกอบกับมกีาร
เปลีย่นแปลงระบบการจัดเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันกัศกึษาใหมเปนระบบเหมาจาย

ฉะนัน้  อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ.2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย  การศกึษา
ขัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2548 และโดยความเหน็ชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครัง้ที ่7/2549
เม่ือวันท่ี  14  มถินุายน 2549 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑการเทียบโอน
รายวชิาและคาคะแนนของรายวชิาระดบัปรญิญาตรีจากการศกึษาในระบบ  ไวดังนี้

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

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคบัตัง้แตปการศึกษา  2549  เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่143/2543) เรือ่ง  การเทียบโอน

รายวชิาลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2543 และประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 377/ 2546)
เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
ลงวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ.2546 และใหใชประกาศน้ีแทน

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะตางๆ ของมหาวทิยาลยัขอนแกน
“สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ”  หมายถึง  สำนกัทะเบียนและประมวลผล

(สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)  ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 3/2548)

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

“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษาทีศ่กึษาในหลักสตูรระดับปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวชิาตางๆ ทีเ่ปดสอนในระดบัปรญิญาตรี
และเปนไปตามหลกัสตูรของคณะน้ันๆ

ขอ 5 นกัศกึษาผมูสีทิธขิอเทยีบโอนรายวชิาตองเปนนกัศึกษาท่ีสอบคัดเลอืกเขาศกึษา
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน  และเคยเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนหรอืของสถาบนัการศกึษา
อืน่ระดับอดุมศกึษา หรอืเทยีบเทาในหลกัสตูรทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา หรอืหนวยงาน
ของรฐัท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรบัรอง

ขอ 6 กำหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
6.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะขอเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา

จะตองยืน่คำรองขอเทยีบโอนรายวชิาภายใน 15  วัน  นบัถดัจากวนัเปด
ภาคการศกึษาแรกท่ีเขาศกึษา และสามารถยืน่คำรองไดเพยีงคร้ังเดยีว
เทานัน้ ทีง่านบริการการศึกษาของคณะท่ีนกัศกึษาสงักดัโดยแนบใบแสดง
ผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  และเคาโครงรายวิชาเพ่ือประกอบ
การพจิารณาดวย ยกเวนผขูอเทยีบโอนทีเ่คยศกึษาในมหาวทิยาลยั
ขอนแกน  ขอเทยีบโอนรายวชิาในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน
ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานัน้

6.2 ใหคณะทีน่กัศกึษาสงักดัพจิารณาการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของ
รายวิชาของนกัศกึษาใหแลวเสรจ็ภายใน  20 วนันบัถดัจากวนัสดุทาย
ของกำหนดวนัยืน่คำรอง และเปนผสูงผลการพจิารณาทีไ่ดรบัอนมุติั
จากอธิการบดีใหสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ขอ 7 เกณฑการพจิารณาการขอเทยีบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวชิาและขัน้ตอน
การตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบโอน

7.1 เกณฑการพจิารณาการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวิชา
7.1.1 เปนรายวิชาหรอืกลมุรายวชิาในหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาหรอื

เทียบเทาทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาหรอืหนวยงาน
ของรฐัท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรบัรอง

7.1.2 เปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีม่เีนือ้หาสาระครอบคลมุ
ไมนอยกวาสามในสีข่องรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีข่อเทยีบ

7.1.3 เปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีส่อบไลไดไมต่ำกวาระดบัคะแนน
ตวัอกัษร Cหรอืแตมระดบัคะแนน 2.00  หรอืเทยีบเทา  และ
หรือ  เปนไปตามเง่ือนไขของหลักสตูรของสาขาวิชานัน้กำหนด
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7.1.4 นกัศกึษาจะขอเทยีบโอนรายวชิาเรยีนและโอนหนวยกติไดไมเกนิ
สามในสีข่องจำนวนหนวยกติรวมของหลักสตูรทีร่บัโอน

7.1.5 รายวิชาหรือกลมุรายวิชาท่ีไดรบัอนุมตัใิหเทยีบโอนไดจากตาง
สถาบนัอดุมศกึษามหาวทิยาลยัจะไมนำมาคำนวณแตมระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสม

7.1.6 นกัศกึษาทีไ่ดรบัอนุมตัใิหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษา
ทีเ่หลอือยตูามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัอยางนอยหนึง่ป
การศกึษา

7.1.7 ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัเปดหลกัสตูรใหม จะเทยีบโอนนกัศกึษา
เขาศกึษาไดไมเกนิกวาชัน้ปและภาคการศกึษาทีไ่ดรบัอนญุาต
ใหมนัีกศึกษาเรียนอยตูามหลักสตูรท่ีไดรบัความเห็นชอบแลว

7.1.8 เกณฑอืน่ท่ีคณะเจาของรายวชิาเปนผกูำหนดขึน้และจดัทำเปน
ประกาศซ่ึงตองไมขัดหรือแยงกบัประกาศฉบับนี้

7.1.9 เกณฑนีใ้หใชกับหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

7.2 ขัน้ตอนการตรวจสอบรายวิชาทีข่อเทียบโอน
7.2.1 คณะทีนั่กศกึษาสงักดัเปนผสูงรายวชิาไปยังคณะท่ีรายวชิาท่ีขอ

เทยีบโอนนัน้สงักดั เพือ่พจิารณาวารายวิชาใดทีส่ามารถเทียบโอนได
7.2.2 คณะกรรมการประจำคณะทีน่กัศกึษาสงักดัพจิารณาผลตามขอ

7.2.1 เพือ่พจิารณาการรบัเทยีบโอน  ทัง้นีใ้หเปนไปตามเกณฑ
ขอ 7.1 หากเหน็ชอบใหนำเสนอขออนมุตัติออธกิารบดี

ขอ 8 คาใชจายและการชำระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา
ไดแลวนัน้ใหสำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ เพกิถอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน

นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอืน่เพิม่เติมในภาคการศึกษาน้ันๆ ได ทัง้นี้
จำนวนหนวยกติทีล่งทะเบยีนเรยีนได  ตองเปนไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั

ขอ 10 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ โดยใหมอีำนาจตคีวามและวนิิจฉยั
ปญหาตามประกาศน้ี การตคีวามและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

(ลงช่ือ)       กลุธดิา  ทวมสุข
    (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

                         รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                       ปฏิบตักิารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 265 / 2539)

เรือ่ง  แนวปฏิบัติการอนญุาตใหนกัศกึษาลาหยดุเรียนโดย
ไมถอืเปนวนัลา

เพื่อใหการสนับสนุนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกดิผลดีแกตวันักศกึษาและมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
จงึกำหนดแนวปฏิบติัการอนุญาตใหนักศกึษาลาหยดุเรยีนโดยไมถอืเปนวันลาไวดังนี้

ขอ 1. ใหนักศึกษาย่ืนโครงการปฏิบตังิานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีไดรบัอนุมตัเิรียบรอย
แลวพรอมกรอกรายวชิาทีข่อหยดุเรียนตอคณะตนสงักดัหรอืกองกจิการนกัศกึษา  กอนจดักจิกรรม
ไมนอยกวา  10  วัน

ขอ 2. คณะตนสังกดัหรือกองกจิการนกัศกึษา  เสนอขออนญุาตลาหยดุเรยีนโดยไมถอื
เปนวนัลาตอรองอธกิารบดีฝายวชิาการผานสำนกัทะเบยีนและประมวลผล  กอนจดักจิกรรมไมนอย
กวา  7  วัน

ขอ 3. เมือ่ไดรับอนญุาตเรยีบรอยแลวใหสำนกัทะเบยีนและประมวลผล  แจงใหรอง
อธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา  คณะตนสงักดัหรอืกองกจิการนกัศกึษาและอาจารยประจำวชิาทราบ

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  5  เมษายน  พ.ศ.  2539

(ลงช่ือ)    ปริญญา  จนิดาประเสรฐิ
                          (รองศาสตราจารยปริญญา  จนิดาประเสริฐ)

         อธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน

********************
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7.1.4 นกัศกึษาจะขอเทยีบโอนรายวชิาเรยีนและโอนหนวยกติไดไมเกนิ
สามในสีข่องจำนวนหนวยกติรวมของหลักสตูรทีร่บัโอน

7.1.5 รายวิชาหรือกลมุรายวิชาท่ีไดรับอนุมัตใิหเทยีบโอนไดจากตาง
สถาบนัอดุมศกึษามหาวทิยาลยัจะไมนำมาคำนวณแตมระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสม

7.1.6 นกัศกึษาทีไ่ดรบัอนุมตัใิหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษา
ทีเ่หลอือยตูามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัอยางนอยหนึง่ป
การศกึษา

7.1.7 ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัเปดหลกัสตูรใหม จะเทยีบโอนนกัศกึษา
เขาศกึษาไดไมเกนิกวาชัน้ปและภาคการศกึษาทีไ่ดรบัอนญุาต
ใหมนัีกศึกษาเรียนอยตูามหลักสตูรท่ีไดรบัความเห็นชอบแลว

7.1.8 เกณฑอืน่ท่ีคณะเจาของรายวชิาเปนผกูำหนดขึน้และจดัทำเปน
ประกาศซ่ึงตองไมขัดหรือแยงกบัประกาศฉบับนี้

7.1.9 เกณฑนีใ้หใชกับหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

7.2 ขัน้ตอนการตรวจสอบรายวิชาทีข่อเทียบโอน
7.2.1 คณะทีนั่กศกึษาสงักดัเปนผสูงรายวิชาไปยงัคณะทีร่ายวชิาท่ีขอ

เทยีบโอนนัน้สงักดั เพือ่พจิารณาวารายวิชาใดทีส่ามารถเทียบโอนได
7.2.2 คณะกรรมการประจำคณะทีน่กัศกึษาสงักดัพจิารณาผลตามขอ

7.2.1 เพือ่พจิารณาการรบัเทยีบโอน  ทัง้นีใ้หเปนไปตามเกณฑ
ขอ 7.1 หากเหน็ชอบใหนำเสนอขออนมุตัติออธกิารบดี

ขอ 8 คาใชจายและการชำระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา
ไดแลวนัน้ใหสำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ เพกิถอนการลงทะเบียนรายวิชานัน้

นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอืน่เพิม่เติมในภาคการศึกษาน้ันๆ ได ทัง้นี้
จำนวนหนวยกติทีล่งทะเบยีนเรยีนได  ตองเปนไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั

ขอ 10 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ โดยใหมอีำนาจตคีวามและวนิิจฉยั
ปญหาตามประกาศน้ี การตคีวามและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

(ลงช่ือ)       กลุธดิา  ทวมสุข
    (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

                         รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวิเทศสมัพันธ
                       ปฏิบตักิารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่265 / 2539)

เรือ่ง  แนวปฏบัิติการอนญุาตใหนกัศึกษาลาหยดุเรยีนโดย
ไมถอืเปนวนัลา

เพื่อใหการสนับสนุนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกดิผลดีแกตวันักศกึษาและมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
จงึกำหนดแนวปฏบิตักิารอนญุาตใหนักศกึษาลาหยดุเรยีนโดยไมถอืเปนวนัลาไวดงันี้

ขอ 1. ใหนักศึกษาย่ืนโครงการปฏิบตังิานกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีไดรบัอนุมัติเรียบรอย
แลวพรอมกรอกรายวชิาทีข่อหยดุเรียนตอคณะตนสงักดัหรือกองกจิการนกัศึกษา  กอนจดักจิกรรม
ไมนอยกวา  10  วัน

ขอ 2. คณะตนสังกดัหรอืกองกจิการนกัศกึษา  เสนอขออนญุาตลาหยดุเรยีนโดยไมถอื
เปนวนัลาตอรองอธกิารบดฝีายวชิาการผานสำนักทะเบยีนและประมวลผล  กอนจดักจิกรรมไมนอย
กวา  7  วัน

ขอ 3. เมือ่ไดรบัอนญุาตเรยีบรอยแลวใหสำนกัทะเบยีนและประมวลผล  แจงใหรอง
อธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา  คณะตนสงักดัหรอืกองกจิการนกัศกึษาและอาจารยประจำวชิาทราบ

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  5  เมษายน  พ.ศ.  2539

(ลงชือ่)    ปริญญา  จนิดาประเสรฐิ
                          (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสริฐ)

         อธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน

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

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 265 / 2539)

เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุญาตให้นักศึกษาลาหยุดเรียน

โดยไม่ถือเป็นวันลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่829 / 2549)

เรือ่ง  หลกัเกณฑและวิธกีารขอคืนสภาพนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

เพือ่ใหการดำเนนิการขอคนืสภาพนกัศกึษา  ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย
การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี พ.ศ.  2548  ขอ  39  การคนืสภาพนักศกึษาเปนไปดวยความเรยีบรอย
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.
2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดใีนคราวประชมุครัง้ที ่4/2549 เมือ่วนัที ่15 มนีาคม
2549 จงึกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารขอคืนสภาพนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีไวดงันี้

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

ขอ 2 ประกาศนีใ้หมผีลบังคับใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ผมูสีทิธิใ์นการขอคืนสภาพนักศกึษา จะตองมีคุณสมบัตดิงัตอไปน้ี

3.1 ไดพนสภาพนักศกึษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 ตามขอ 38.2, 38.8 และขอ 38.13 หรอืพนสภาพเนือ่งจากไดรบัการ
ประเมินใหไดอกัษร I และถูกประเมินใหตกออกโดยไมไดแกผลการประเมินอกัษร I

3.2 กอนพนสภาพนักศึกษา มีคะแนนเฉล่ียสะสมและจำนวนหนวยกิตสะสม
ไมอยใูนเกณฑพนสภาพนักศกึษาเนือ่งจากตกออก

ขอ 4 การดำเนนิการเพือ่ขอคืนสภาพนกัศกึษา สามารถกระทำไดเพยีงครัง้เดยีวเทานัน้
ขอ 5 ขัน้ตอนการขอคนืสภาพนกัศกึษามดีงันี้

5.1 ผูที่ประสงคจะขอคืนสภาพนักศึกษา ตองย่ืนคำรองตอสำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ (สำนกัทะเบียนและประมวลผล) ไมนอยกวา 6 สปัดาหกอนวนัเปดภาคการศกึษา
ของภาคการศกึษาทีป่ระสงคจะเขารบัการศกึษานัน้ พรอมกบัแนบเอกสารดงันี้

5.1.1 คำรองขอคนืสภาพนกัศกึษา
5.1.2 บนัทึกหรอืประกาศหรอืคำสัง่มหาวทิยาลยัท่ีใหนักศกึษาผนูัน้

พนสภาพการเปนนักศกึษา
5.1.3 หนังสอืยนิยอมจากผปูกครอง หรอืผบูงัคบับัญชาใหขอคืนสภาพ

นกัศกึษา
5.1.4 สำเนาบตัรประชาชน
5.1.5 ใบแสดงผลการเรียน
5.1.6 ใบรบัรองแพทย

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

5.2 สำนกับรหิารและพฒันาวิชาการ สงคำรองและเอกสารประกอบการพจิารณา
ตามขอ 5.1 ใหคณะที่นักศึกษาเคยศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ

5.3 ใหคณะที่นักศึกษาเคยศึกษา แจงผลการพิจารณาตามขอ 5.2 ไปยัง
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการประจำคณะมีมติ
เพือ่ดำเนินการตอไป

ขอ 6 การนบัระยะเวลาการศึกษา ใหนับระยะเวลาท้ังหมด คือ กอนพนสภาพ ชวงทีถ่กู
ใหพนสภาพ หลงัการคนืสภาพและเขาศกึษา รวมแลวไมเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษา
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร

ขอ 7 การนับหนวยกิต ใหนับหนวยกิตของรายวิชาท่ีมีการประเมินผลแลวท้ังหมด
สวนรายวชิาทีย่งัไมมกีารประเมนิผลจะตองลงทะเบยีนเรยีนใหม

ขอ 8 คาธรรมเนยีมการคนืสภาพนกัศกึษา ผทูีไ่ดรบัอนมุตัใิหคืนสภาพนกัศกึษาตองชำระ
เงนิคาธรรมเนียมการคนืสภาพนกัศกึษาและคาธรรมเนยีมทีเ่กบ็เปนรายภาคการศึกษาตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้และใหมอีำนาจวนิิจฉยั ในกรณทีีม่ไิด
กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้คำวนิจิฉยัของอธกิารบดถีอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4 มถินุายน พ.ศ. 2549

(ลงช่ือ)    กลุธดิา  ทวมสุข
                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)

                                              รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                         ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่829 / 2549)

เรือ่ง  หลกัเกณฑและวธิกีารขอคืนสภาพนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

เพ่ือใหการดำเนนิการขอคนืสภาพนกัศกึษา  ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย
การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ี พ.ศ.  2548  ขอ  39  การคนืสภาพนักศกึษาเปนไปดวยความเรยีบรอย
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ.
2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดใีนคราวประชมุครัง้ที ่4/2549 เมือ่วนัที ่15 มนีาคม
2549 จงึกำหนดหลักเกณฑและวิธกีารขอคืนสภาพนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่829/2549) เรือ่ง
หลกัเกณฑและวิธกีารขอคืนสภาพนักศกึษาระดับปริญญาตรี”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หมผีลบงัคับใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ผมูสีทิธิใ์นการขอคืนสภาพนักศกึษา จะตองมีคุณสมบัตดัิงตอไปน้ี

3.1 ไดพนสภาพนักศกึษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 ตามขอ 38.2, 38.8 และขอ 38.13 หรอืพนสภาพเนือ่งจากไดรบัการ
ประเมินใหไดอกัษร I และถูกประเมินใหตกออกโดยไมไดแกผลการประเมินอกัษร I

3.2 กอนพนสภาพนักศึกษา มีคะแนนเฉล่ียสะสมและจำนวนหนวยกิตสะสม
ไมอยใูนเกณฑพนสภาพนักศกึษาเนือ่งจากตกออก

ขอ 4 การดำเนนิการเพือ่ขอคืนสภาพนกัศกึษา สามารถกระทำไดเพยีงครัง้เดียวเทานัน้
ขอ 5 ขัน้ตอนการขอคนืสภาพนกัศกึษามดีงันี้

5.1 ผูที่ประสงคจะขอคืนสภาพนักศึกษา ตองย่ืนคำรองตอสำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ (สำนกัทะเบยีนและประมวลผล) ไมนอยกวา 6 สปัดาหกอนวันเปดภาคการศกึษา
ของภาคการศกึษาทีป่ระสงคจะเขารบัการศกึษานัน้ พรอมกบัแนบเอกสารดงันี้

5.1.1 คำรองขอคนืสภาพนกัศกึษา
5.1.2 บนัทึกหรอืประกาศหรอืคำสัง่มหาวทิยาลยัทีใ่หนักศกึษาผนูัน้

พนสภาพการเปนนักศกึษา
5.1.3 หนังสอืยนิยอมจากผปูกครอง หรอืผบูงัคับบญัชาใหขอคืนสภาพ

นกัศกึษา
5.1.4 สำเนาบัตรประชาชน
5.1.5 ใบแสดงผลการเรียน
5.1.6 ใบรบัรองแพทย

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

5.2 สำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ สงคำรองและเอกสารประกอบการพจิารณา
ตามขอ 5.1 ใหคณะที่นักศึกษาเคยศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ

5.3 ใหคณะท่ีนักศึกษาเคยศึกษา แจงผลการพิจารณาตามขอ 5.2 ไปยัง
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการประจำคณะมีมติ
เพือ่ดำเนินการตอไป

ขอ 6 การนบัระยะเวลาการศึกษา ใหนับระยะเวลาท้ังหมด คือ กอนพนสภาพ ชวงทีถ่กู
ใหพนสภาพ หลงัการคนืสภาพและเขาศกึษา รวมแลวไมเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษา
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร

ขอ 7 การนับหนวยกิต ใหนับหนวยกิตของรายวิชาท่ีมีการประเมินผลแลวท้ังหมด
สวนรายวชิาทีย่งัไมมกีารประเมนิผลจะตองลงทะเบยีนเรยีนใหม

ขอ 8 คาธรรมเนยีมการคนืสภาพนกัศกึษา ผทูีไ่ดรบัอนมุตัใิหคืนสภาพนกัศกึษาตองชำระ
เงนิคาธรรมเนียมการคืนสภาพนกัศกึษาและคาธรรมเนยีมทีเ่กบ็เปนรายภาคการศึกษาตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้และใหมอีำนาจวนิิจฉยั ในกรณทีีม่ไิด
กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศน้ี หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้คำวนิจิฉยัของอธกิารบดถีอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4 มถินุายน พ.ศ. 2549

(ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)

                                              รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                         ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่ 1072/2550)

เร่ือง แนวปฏบัิติการขออุทธรณและการพจิารณาอุทธรณโทษ
ทางวิชาการระดับปริญญาตรี

เพือ่ใหการพจิารณาการขออทุธรณโทษของนกัศกึษาทีถ่กูสัง่ลงโทษทางวชิาการเนือ่งจาก
การฝาฝนระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 หมวดท่ี 12
บทกำหนดโทษ ขอ 41 และขอ 42 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจำภาค
ของนักศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดฐานเดียวกนัทัง้มหาวิทยาลยั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังที ่3/2550 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2550 และทีป่ระชมุคณบดี คราวประชุม
ครัง้ที ่14/2550 เมือ่วันที ่10 สงิหาคม 2550 จงึออกประกาศกำหนดแนวปฏิบตักิารขออุทธรณ
และการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการระดบัปรญิญาตรี ไวดงันี้
ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา "ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1072/2550) เรือ่ง แนวปฏิบติั

การขออทุธรณและการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการระดบัปรญิญาตร"ี
ขอ 2 ประกาศฉบบันีใ้หใชบังคบัตัง้แตบัดนีเ้ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ วทิยาลัย วทิยาเขต ทีน่กัศกึษา

ระดับปริญญาตรีทีถ่กูสัง่ลงโทษสังกดัอยู
“นกัศกึษา” หมายถึง นักศกึษาระดับปริญญาตรี ทีถ่กูสัง่ลงโทษ

ทางวชิาการ
“การลงโทษทางวชิาการ” หมายถึง การทีน่กัศกึษาถกูสัง่ลงโทษทางวชิาการ

เน่ืองจากฝาฝนระเบยีบของมหาวทิยาลยัที่
เกีย่วของ เชน ทจุรติในการสอบ คดัลอก
ผลงานทางวชิาการ ลงทะเบยีนเรยีนผดิ
เงือ่นไขของรายวชิา มเีวลาเรยีนและ/หรอื
เวลาสอบซ้ำซอนกนั เปนตน

“การอทุธรณ” หมายถึง การท่ีนกัศึกษายืน่เรือ่งตอมหาวทิยาลยัเปน
ลายลักษณอกัษร เพือ่ขอใหพจิารณาทบทวน
คำสัง่ลงโทษ เนือ่งจากเหน็วาไมไดรบัความ
เปนธรรมหรอืไมเหน็ดวยกบัคำสัง่ลงโทษ

ขอ 4 ผมูสีทิธอิทุธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนกัศกึษาท่ีถกูสัง่ลงโทษทางวชิาการโดยคำสัง่ของ
คณะหรอืมหาวทิยาลยั

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

ขอ 5 การอทุธรณคำสัง่ลงโทษใหทำเปนหนงัสอืลงลายมอืชือ่ของผอูทุธรณ เสนอตออธกิารบดี
โดยย่ืนทีส่ำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ  ภายใน 30 วนั นบัแตวันทราบคำส่ังลงโทษ

ขอ 6 นกัศกึษาสามารถอทุธรณคำสัง่ลงโทษไดสำหรบัตนเองเทานัน้ จะอทุธรณแทนผอูืน่หรือ
มอบหมายใหผอูืน่อทุธรณแทนมไิด

ขอ 7 ใหมหาวทิยาลยัแตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการชดุหนึง่ เพือ่พจิารณา
อทุธรณเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย
1. รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ เปนประธานกรรมการ

หรือผทูีไ่ดรับมอบหมาย
2. ผอูำนวยการสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนรองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรอืทีเ่รียกช่ือเปนอยางอืน่)

จากคณะทีไ่มเกีย่วของกบัการอทุธรณอกี 2 คน เปนกรรมการ
4. นติกิรทีอ่ธกิารบดีมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการ
5. รองผอูำนวยการฝายวิชาการ

สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการและเลขานกุาร
ทัง้นีอ้าจแตงต้ังผชูวยเลขานกุารไดอกี 1 คน

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการประชมุพจิารณาอทุธรณ จากผลการสอบ
ขอเทจ็จรงิเบือ้งตนท่ีดำเนนิการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรืออืน่ ๆ  ตามเหน็สมควร และ
อาจเชญิบคุคลทีเ่กีย่วของใหขอมลูเพือ่ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเตมิได

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการ ทำรายงานสรุปผลการพจิารณาอทุธรณ
เสนอตออธกิารบดภีายใน 45 วัน นบัจากวนัรบัคำขออทุธรณ กรณีมเีหตุผลความจำเปนให
สามารถขออนมุตัขิยายระยะเวลาการดำเนนิการตามประกาศนีไ้ด ทัง้นีค้รัง้ละไมเกนิ 60 วัน

ขอ 10 อธกิารบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี มอีำนาจพจิารณาวนิิจฉัย มคีำสัง่เพ่ิมโทษ
ลงโทษ ยกโทษ หรอืยกอทุธรณ ตามควรแกกรณ ีแลวแจงคำวนิิจฉยัเปนลายลกัษณอกัษรให
ผอูทุธรณทราบภายใน 15 วัน

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี โดยใหมอีำนาจการวินิจฉัยปญหา การปฏิบตัติาม
ประกาศนีแ้ละใหถอืคำวินิจฉยัของอธกิารบดีเปนทีส่ิน้สุด

ประกาศ ณ วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2550

(ลงช่ือ)     กลุธดิา  ทวมสุข
               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)

                                                รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่ 1072/2550)

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษ
ทางวิชาการระดับปริญญาตรี

เพ่ือใหการพจิารณาการขออทุธรณโทษของนกัศกึษาทีถ่กูสัง่ลงโทษทางวชิาการเนือ่งจาก
การฝาฝนระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที ่12
บทกำหนดโทษ ขอ 41 และขอ 42 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจำภาค
ของนกัศึกษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดฐานเดียวกนัทัง้มหาวิทยาลยั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังที ่3/2550 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2550 และทีป่ระชุมคณบดี คราวประชุม
ครัง้ที ่14/2550 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2550 จงึออกประกาศกำหนดแนวปฏิบตักิารขออุทธรณ
และการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการระดบัปรญิญาตรี ไวดงัน้ี
ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา "ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1072/2550) เรือ่ง แนวปฏิบติั

การขออทุธรณและการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการระดบัปรญิญาตร"ี
ขอ 2 ประกาศฉบบันีใ้หใชบงัคบัตัง้แตบัดนีเ้ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ วทิยาลัย วทิยาเขต ทีน่กัศกึษา

ระดับปริญญาตรีทีถ่กูสัง่ลงโทษสังกดัอยู
“นกัศึกษา” หมายถึง นักศกึษาระดับปริญญาตรี ทีถ่กูสัง่ลงโทษ

ทางวชิาการ
“การลงโทษทางวชิาการ” หมายถึง การทีน่กัศกึษาถกูสัง่ลงโทษทางวชิาการ

เน่ืองจากฝาฝนระเบยีบของมหาวทิยาลยัที่
เกีย่วของ เชน ทจุรติในการสอบ คดัลอก
ผลงานทางวชิาการ ลงทะเบยีนเรยีนผดิ
เงือ่นไขของรายวชิา มเีวลาเรยีนและ/หรอื
เวลาสอบซ้ำซอนกนั เปนตน

“การอทุธรณ” หมายถึง การทีน่กัศกึษายืน่เรือ่งตอมหาวทิยาลยัเปน
ลายลักษณอกัษร เพ่ือขอใหพจิารณาทบทวน
คำสัง่ลงโทษ เน่ืองจากเหน็วาไมไดรบัความ
เปนธรรมหรือไมเหน็ดวยกับคำสัง่ลงโทษ

ขอ 4 ผมูสีทิธอิทุธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนกัศกึษาท่ีถกูสัง่ลงโทษทางวิชาการโดยคำส่ังของ
คณะหรอืมหาวทิยาลยั

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

ขอ 5 การอทุธรณคำสัง่ลงโทษใหทำเปนหนงัสอืลงลายมอืชือ่ของผอูทุธรณ เสนอตออธกิารบดี
โดยย่ืนทีส่ำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ  ภายใน 30 วนั นบัแตวันทราบคำส่ังลงโทษ

ขอ 6 นกัศกึษาสามารถอทุธรณคำสัง่ลงโทษไดสำหรบัตนเองเทานัน้ จะอทุธรณแทนผอูืน่หรอื
มอบหมายใหผอูืน่อทุธรณแทนมไิด

ขอ 7 ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการชดุหนึง่ เพือ่พจิารณา
อทุธรณเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย
1. รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ เปนประธานกรรมการ

หรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมาย
2. ผอูำนวยการสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนรองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรือทีเ่รียกช่ือเปนอยางอืน่)

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

สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการและเลขานกุาร
ทัง้นีอ้าจแตงตัง้ผชูวยเลขานกุารไดอกี 1 คน

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการประชมุพจิารณาอทุธรณ จากผลการสอบ
ขอเทจ็จรงิเบือ้งตนท่ีดำเนนิการโดยคณะ เอกสาร หลกัฐาน หรอือืน่ ๆ  ตามเหน็สมควร และ
อาจเชิญบคุคลท่ีเกีย่วของใหขอมลูเพือ่ประกอบการพิจารณาเพิม่เตมิได

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการ ทำรายงานสรุปผลการพจิารณาอทุธรณ
เสนอตออธิการบดภีายใน 45 วัน นบัจากวนัรบัคำขออทุธรณ กรณมีเีหตุผลความจำเปนให
สามารถขออนมุตัขิยายระยะเวลาการดำเนนิการตามประกาศนีไ้ด ทัง้นีค้รัง้ละไมเกนิ 60 วัน

ขอ 10 อธกิารบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี มอีำนาจพจิารณาวนิิจฉัย มคีำสัง่เพิม่โทษ
ลงโทษ ยกโทษ หรือยกอทุธรณ ตามควรแกกรณ ีแลวแจงคำวินิจฉยัเปนลายลกัษณอกัษรให
ผอูทุธรณทราบภายใน 15 วัน

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี โดยใหมอีำนาจการวินิจฉัยปญหา การปฏิบตัติาม
ประกาศนีแ้ละใหถอืคำวนิิจฉยัของอธกิารบดเีปนท่ีสิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2550

(ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)

                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่ 1073/2550)

เรือ่ง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศกึษา
ทีก่ระทำความผดิอันมีสาเหตุมาจากการสอบ

เพ่ือใหการพจิารณาลงโทษนกัศกึษาทีฝ่าฝนระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษา
ขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 หมวดที ่12 บทกำหนดโทษ ขอ 41 และขอ 42 ระเบยีบมหาวิทยาลยั
ขอนแกน วาดวย การศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548 และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวย การสอบประจำภาคของนกัศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรยีบรอยและมบีรรทดัฐาน
เดียวกันท้ังมหาวทิยาลยั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ 17 ของระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย
การสอบประจำภาคของนักศกึษา พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
ของมหาวทิยาลยั ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2550 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม  2550 และทีป่ระชมุ
คณบดคีราวประชมุครัง้ท่ี 14/2550 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2550 จงึออกประกาศกำหนด
แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำความผิดอันมีสาเหตุมาจาก
การสอบไวดงันี้

ขอ 1  ประกาศน้ีเรยีกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่1073/2550) เรือ่ง
แนวปฏบัิตแิละเกณฑการพจิารณาโทษทางวชิาการนกัศึกษาทีก่ระทำความผดิอนัมี
สาเหตุมาจากการสอบ"

ขอ 2 ประกาศฉบบันีใ้หใชบังคบัตัง้แตบัดนีเ้ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต ทีน่กัศกึษาสงักดัอยู
“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน
“การลงโทษทางวิชาการ” หมายถงึ การทีน่กัศกึษาถกูพจิารณาโทษทางวชิาการ

เน่ืองจากฝาฝนระเบยีบของมหาวทิยาลยั
ทีเ่กีย่วของกับการสอบ

“กรรมการคุมสอบ” หมายถึง ผทูีค่ณะแตงต้ังใหเปนผคูวบคุมหองสอบ
วชิาใดวชิาหนึง่ของการสอบ

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

“คณะกรรมการสอบ” หมายถึง คณะกรรมการทีค่ณะแตงตัง้ใหรับผดิชอบ
ดำเนนิการเกีย่วกบัการสอบประจำภาค
ของนักศกึษา

ขอ 4 เมือ่พบวามนัีกศกึษา มพีฤตกิรรมทีอ่าจฝาฝนระเบยีบการสอบ หรอืสอเจตนาทจุรติ
หรอืทจุรติ  ใหกรรมการคุมสอบทำรายงานตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี
เสนอตอประธานคณะกรรมการสอบ ภายในวันเกดิเหต ุพรอมแนบหลักฐานประกอบ
(ถาม)ี

ขอ 5 ใหคณะกรรมการสอบหรือคณะทำงานท่ีไดรับการแตงตัง้โดยคณะกรรมการสอบ
รวบรวมหลกัฐาน ขอเทจ็จรงิตาง ๆ  โดยเปดโอกาสใหนักศกึษาไดชีแ้จงขอเทจ็จรงิ
และจัดทำรายงานการสอบขอเท็จจริง ซึง่ประกอบดวย คำชีแ้จงของกรรมการคุมสอบ
คำชีแ้จงของนกัศกึษา ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสอบหรอืคณะทำงาน และ
หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ ทัง้นีใ้หแลวเสร็จภายใน 20 วัน นบัจากวนั
เกดิเหต ุแลวเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพจิารณาโทษ

ขอ 6 ใหคณะกรรมการประจำคณะพจิารณาโทษจากทกุองคประกอบทัง้พยานบคุคล
เอกสารและหลักฐาน และพจิารณาปรับโทษตามสมควรแกกรณี ดงันี้
6.1 ปรบัตกในรายวชิานัน้ ในกรณทีีพ่บวานกัศกึษามเีจตนาฝาฝนระเบยีบวาดวย

การสอบประจำภาคของนักศกึษาขอ 7 และ 10.1 ของระเบียบดงักลาว
6.2 ปรบัตกในทุกรายวิชาทีเ่ขาสอบแลวสำหรบัภาคการศึกษาน้ันในกรณีทีพ่บวา

นกัศกึษาสอเจตนาทุจรติ เชน นำหรอืมเีอกสาร หรอือปุกรณ หรอืบนัทกึใน
รปูแบบใดรูปแบบหน่ึงทีเ่อือ้ประโยชนตอการประเมินผลการศึกษาในรายวิชา
นัน้เขาหองสอบ เวนแตอาจารยประจำวิชาไดอนญุาตไวเปนลายลกัษณอกัษร
เปนตน

6.3 ปรบัตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษาน้ัน ในกรณี
ทีพ่บวานกัศกึษามเีจตนากระทำการทจุรติอยางชดัเจน เชน นำหรอืมีเอกสาร
หรอือปุกรณ หรอืบนัทกึในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงทีเ่อือ้ประโยชนตอการ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชานัน้ และไดใชประโยชนจากส่ิงของดังกลาว
เวนแตอาจารยประจำวิชาไดอนญุาตไวเปนลายลักษณอกัษร เปนตน

ขอ 7 ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะออกคำส่ังลงโทษนักศกึษา
ใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน หลงัจากวนัสดุทายของการสงผลการเรียนในแตละภาค
การศกึษา ตามปฏิทนิการศกึษาของมหาวทิยาลัยและแจงใหนักศกึษาและสำนกั
บรหิารและพัฒนาวชิาการทราบภายใน 15 วัน นบัจากวันทีอ่อกคำส่ัง
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่ 1073/2550)

เร่ือง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศกึษา
ทีก่ระทำความผดิอันมีสาเหตุมาจากการสอบ

เพือ่ใหการพจิารณาลงโทษนกัศกึษาทีฝ่าฝนระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษา
ขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 หมวดท่ี 12 บทกำหนดโทษ ขอ 41 และขอ 42 ระเบยีบมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวย การศกึษาระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548 และระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวย การสอบประจำภาคของนกัศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมบีรรทดัฐาน
เดียวกนัท้ังมหาวทิยาลยั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ 17 ของระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
ของมหาวทิยาลยั ในคราวประชมุคร้ังท่ี 3/2550 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม  2550 และทีป่ระชุม
คณบดีคราวประชมุครัง้ที ่14/2550 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2550 จงึออกประกาศกำหนด
แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำความผิดอันมีสาเหตุมาจาก
การสอบไวดังนี้

ขอ 1  ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่1073/2550) เรือ่ง
แนวปฏบิตัแิละเกณฑการพจิารณาโทษทางวชิาการนกัศกึษาทีก่ระทำความผดิอนัมี
สาเหตุมาจากการสอบ"

ขอ 2 ประกาศฉบบันีใ้หใชบังคบัตัง้แตบัดนีเ้ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะ วทิยาลยั วทิยาเขต ทีน่กัศกึษาสงักดัอยู
“นกัศึกษา” หมายถึง นักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน
“การลงโทษทางวชิาการ” หมายถงึ การทีน่กัศกึษาถกูพจิารณาโทษทางวชิาการ

เนือ่งจากฝาฝนระเบยีบของมหาวทิยาลยั
ทีเ่กีย่วของกับการสอบ

“กรรมการคุมสอบ” หมายถึง ผทูีค่ณะแตงตัง้ใหเปนผคูวบคุมหองสอบ
วชิาใดวชิาหนึง่ของการสอบ

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

“คณะกรรมการสอบ” หมายถึง คณะกรรมการทีค่ณะแตงต้ังใหรบัผดิชอบ
ดำเนินการเกีย่วกบัการสอบประจำภาค
ของนักศกึษา

ขอ 4 เมือ่พบวามนัีกศกึษา มพีฤตกิรรมทีอ่าจฝาฝนระเบยีบการสอบ หรอืสอเจตนาทจุรติ
หรอืทจุรติ  ใหกรรมการคุมสอบทำรายงานตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี
เสนอตอประธานคณะกรรมการสอบ ภายในวันเกิดเหต ุพรอมแนบหลักฐานประกอบ
(ถาม)ี

ขอ 5 ใหคณะกรรมการสอบหรือคณะทำงานท่ีไดรบัการแตงตัง้โดยคณะกรรมการสอบ
รวบรวมหลกัฐาน ขอเทจ็จรงิตาง ๆ  โดยเปดโอกาสใหนักศกึษาไดชีแ้จงขอเทจ็จรงิ
และจัดทำรายงานการสอบขอเท็จจริง ซึง่ประกอบดวย คำชีแ้จงของกรรมการคุมสอบ
คำชีแ้จงของนกัศกึษา ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสอบหรอืคณะทำงาน และ
หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ ทัง้น้ีใหแลวเสรจ็ภายใน 20 วัน นบัจากวนั
เกดิเหต ุแลวเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพจิารณาโทษ

ขอ 6 ใหคณะกรรมการประจำคณะพจิารณาโทษจากทกุองคประกอบทัง้พยานบคุคล
เอกสารและหลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแกกรณ ีดงันี้
6.1 ปรบัตกในรายวชิาน้ัน ในกรณทีีพ่บวานกัศกึษามเีจตนาฝาฝนระเบียบวาดวย

การสอบประจำภาคของนักศกึษาขอ 7 และ 10.1 ของระเบียบดังกลาว
6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาทีเ่ขาสอบแลวสำหรบัภาคการศึกษาน้ันในกรณีทีพ่บวา

นกัศกึษาสอเจตนาทุจรติ เชน นำหรอืมีเอกสาร หรอือปุกรณ หรอืบนัทกึใน
รปูแบบใดรูปแบบหน่ึงทีเ่อือ้ประโยชนตอการประเมินผลการศึกษาในรายวิชา
นัน้เขาหองสอบ เวนแตอาจารยประจำวิชาไดอนญุาตไวเปนลายลกัษณอกัษร
เปนตน

6.3 ปรบัตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษาน้ัน ในกรณี
ทีพ่บวานกัศกึษามีเจตนากระทำการทุจรติอยางชดัเจน เชน นำหรอืมเีอกสาร
หรอือปุกรณ หรอืบนัทึกในรปูแบบใดรูปแบบหน่ึงทีเ่อือ้ประโยชนตอการ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชานัน้ และไดใชประโยชนจากส่ิงของดังกลาว
เวนแตอาจารยประจำวิชาไดอนุญาตไวเปนลายลักษณอกัษร เปนตน

ขอ 7 ใหคณบดโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะออกคำส่ังลงโทษนักศึกษา
ใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน หลงัจากวนัสดุทายของการสงผลการเรียนในแตละภาค
การศกึษา ตามปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัและแจงใหนักศกึษาและสำนกั
บรหิารและพัฒนาวชิาการทราบภายใน 15 วัน นบัจากวันทีอ่อกคำส่ัง
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ขอ 8 ใหสำนกับริหารและพฒันาวชิาการบันทึกผลและประวตักิารลงโทษและแจงผปูกครอง
หรอืผทูีเ่กีย่วของของนักศกึษาผนูัน้ใหทราบเปนลายลักษณอกัษร

ขอ 9 การสอบกลางภาค หรือการสอบครัง้สดุทายของรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนระบบ
ชดุวิชาหรอืระบบอืน่ ๆ  ทีไ่มใชระบบภาคการศกึษาและการสอบทีอ่าจารยประจำวชิา
ดำเนนิการจัดสอบเองใหใชแนวปฏบัิตแิละเกณฑการพจิารณาโทษตามประกาศนีไ้ด
โดยอนโุลม

ขอ 10 กรณีทีม่เีหตุผลความจำเปนใหสามารถขออนุมตัขิยายระยะเวลาการดำเนินการใน
ขอ 5 และขอ 7 ตามประกาศน้ีได ทัง้น้ีขยายไดไมเกนิ 30 วัน และแจงใหมหาวิทยาลัย
ทราบ

ขอ 11 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยใหมอีำนาจการวินิจฉยัปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้และใหถอืคำวนิิจฉยัของอธกิารบดเีปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4  กนัยายน  พ.ศ. 2550

    (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 440/2542)
เร่ือง การใชใบรบัรองแพทยเปนหลกัฐานประกอบการลาและกรณีอ่ืน ๆ

ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามขอ 36 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ในการใชใบรับรองแพทยเพื่อประกอบการพิจารณาการลาเน่ืองจาก
เจบ็ปวย ประสบอบุตัเิหตไุดรบับาดเจบ็หรอืกรณอีืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการศกึษาหรอืการสอบนกัศกึษา
ตองแนบใบรับรองแพทยตามท่ีกำหนด ดงันี้

1. ใบรับรองแพทยตองเปนใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวง
สาธารณสขุกำหนดไว

2. แพทยผลูงนามในใบรบัรองแพทยตองเปนแพทยแผนปจจุบนัชัน้หนึง่ ทีม่ใีบประกอบ
โรคศลิป

3. ในใบรับรองแพทยตองระบุโรค อาการปวยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย
ใหชดัเจนหากตองใหหยดุพกัการศกึษาเพือ่การบำบดัรกัษา ใหระบวัุนเริม่ตนพกัและระยะเวลาพกัดวย

ใบรับรองแพทยทีน่ำมาแสดงเปนหลักฐานประกอบฯ หากไมสมบูรณตามท่ีกำหนดในขอ
1-3 จะไมรบัพิจารณา

ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 34/2535) เร่ือง การใชใบรบัรองแพทย
เปนหลักฐานประกอบการลา และกรณีอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกับการศึกษา ลงวันที ่28 มกราคม พ.ศ. 2535
และใหใชประกาศน้ีแทน

ประกาศ ณ วนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 2542

(ลงช่ือ)      สจุติรา  เหลืองอมรเลิศ
                                       (รองศาสตราจารยสุจิตรา  เหลอืงอมรเลศิ)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการ
                                  ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน

********************
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ขอ 8 ใหสำนกับริหารและพฒันาวชิาการบันทึกผลและประวตักิารลงโทษและแจงผปูกครอง
หรอืผทูีเ่กีย่วของของนักศกึษาผนูัน้ใหทราบเปนลายลักษณอกัษร

ขอ 9 การสอบกลางภาค หรือการสอบครัง้สดุทายของรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนระบบ
ชดุวิชาหรอืระบบอืน่ ๆ  ทีไ่มใชระบบภาคการศกึษาและการสอบทีอ่าจารยประจำวชิา
ดำเนนิการจดัสอบเองใหใชแนวปฏบิตัแิละเกณฑการพิจารณาโทษตามประกาศนีไ้ด
โดยอนโุลม

ขอ 10 กรณีทีม่เีหตุผลความจำเปนใหสามารถขออนุมตัขิยายระยะเวลาการดำเนินการใน
ขอ 5 และขอ 7 ตามประกาศน้ีได ทัง้น้ีขยายไดไมเกนิ 30 วัน และแจงใหมหาวิทยาลัย
ทราบ

ขอ 11 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยใหมีอำนาจการวินิจฉยัปญหา
การปฏบัิติตามประกาศนี ้และใหถอืคำวนิิจฉยัของอธกิารบดเีปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4  กนัยายน  พ.ศ. 2550

    (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 440/2542)
เรือ่ง การใชใบรบัรองแพทยเปนหลักฐานประกอบการลาและกรณีอ่ืน ๆ

ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามขอ 36 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ในการใชใบรับรองแพทยเพ่ือประกอบการพิจารณาการลาเน่ืองจาก
เจบ็ปวย ประสบอบุติัเหตไุดรบับาดเจบ็หรอืกรณอีืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการศกึษาหรอืการสอบนกัศกึษา
ตองแนบใบรับรองแพทยตามท่ีกำหนด ดงัน้ี

1. ใบรับรองแพทยตองเปนใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวง
สาธารณสขุกำหนดไว

2. แพทยผลูงนามในใบรบัรองแพทยตองเปนแพทยแผนปจจุบันชัน้หนึง่ ทีม่ใีบประกอบ
โรคศลิป

3. ในใบรับรองแพทยตองระบุโรค อาการปวยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย
ใหชดัเจนหากตองใหหยดุพกัการศกึษาเพือ่การบำบดัรักษา ใหระบวัุนเริม่ตนพักและระยะเวลาพกัดวย

ใบรับรองแพทยทีน่ำมาแสดงเปนหลักฐานประกอบฯ หากไมสมบูรณตามท่ีกำหนดในขอ
1-3 จะไมรบัพิจารณา

ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 34/2535) เร่ือง การใชใบรบัรองแพทย
เปนหลักฐานประกอบการลา และกรณีอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกับการศึกษา ลงวันที ่28 มกราคม พ.ศ. 2535
และใหใชประกาศน้ีแทน

ประกาศ ณ วนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 2542

(ลงช่ือ)      สจุติรา  เหลืองอมรเลิศ
                                       (รองศาสตราจารยสจิุตรา  เหลอืงอมรเลศิ)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการ
                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

********************
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 777/2546)

เรือ่ง การจดัการศกึษาระบบชดุวชิา

เพ่ือใหการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัมคีวามยดืหยนุ คลองตัว สามารถดำเนนิการไดใน
หลากหลายลักษณะ เปดโอกาสใหสามารถจัดการศึกษารองรับความตองการของประชาชนในการเขาศึกษา
ในระดบัอดุมศกึษาไดมากขึน้ สอดคลองตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช 2542

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ 6.1 ของระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษา
ขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542 และขอ 7 ของระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2544 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบด ีในคราวประชุมครัง้ที ่22/2546
เม่ือวันท่ี 8 ตลุาคม 2546 จงึออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัตใินการจัดการศึกษาระบบชุดวิชาไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 777/2546) เรือ่ง
การจดัการศกึษาระบบชดุวชิา"

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหนวยงานทีร่บัผดิชอบบรหิารจดัการหลกัสตูร
“ชดุวชิา” หมายถงึ รายวิชาหรอืกลมุของรายวิชาทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่งใด

เร่ืองหนึง่ ทีใ่หความรเูปนองครวม หรอืมลีกัษณะเปน
การบรูณาการ โดยแตละชดุวชิามกีารจดัการเรยีน
การสอนตอเน่ืองกนัเบด็เสรจ็ในระยะเวลาหน่ึง

ขอ 4 การจดัการศึกษา (Module course) ม ี2 ลกัษณะดังนี้
4.1 ชดุวชิาทีเ่กดิจากการบรูณาการเนือ้หาทีส่มัพนัธกนัใหรวมอยใูนชดุวชิา

เดยีวกนั เพือ่ใหเกดิความรใูนเรือ่งน้ัน ๆ  เปนองครวม มกีารเรยีนการสอน
และการประเมินผลการเรียนเปนองครวมของแตละชุดวิชา

4.2 ชดุวิชาทีป่ระกอบดวยรายวชิาจำนวนหนึง่ทีม่เีนือ้หาสมัพนัธกนั นำมาจดักลมุ
รวมกันเขาเปนชุดวิชาเดียวกันเพ่ือใหเกิดความรใูนเร่ืองน้ัน ๆ  เปนองครวม
มกีารเรยีนการสอนและการประเมนิผลแยกเปนแตละรายวชิา หรอืรวมเปนชุด
วชิากไ็ด

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

ขอ 5 การคดิหนวยกติ ใหคิดดงันี้
5.1 ชดุวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ชเวลาบรรยายหรืออภปิรายปญหาไมนอยกวา 15 ชัว่โมง

ใหมคีาเทากบั 1 หนวยกติ
5.2 ชดุวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชัว่โมง ใหมีคา

เทากบั 1 หนวยกติ
5.3 ชดุวิชาการฝกงานหรอืการฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชัว่โมง

ใหมคีาเทากบั 1 หนวยกติ
ขอ 6 คณะทีจ่ะเปดหลักสตูรท่ีจดัการศกึษาระบบชดุวิชา ใหดำเนนิการดงันี้

6.1 กรณีทีก่ารจัดการศึกษาระบบชุดวิชา มผีลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
หลกัสตูรในดานโครงสรางหลกัสตูร ชือ่รายวชิา เนือ้หารายวชิา และจำนวน
หนวยกติรวม คณะจะตองดำเนนิการขออนมุตัปิรับปรงุหลักสตูร ตามขัน้ตอน
การเสนอขออนมุตัปิรับปรุงหลกัสตูรของมหาวิทยาลัย

6.2 กรณทีีก่ารจดัการศกึษาระบบชดุวชิา ไมมีผลกระทบตอการเปลีย่นแปลง
หลกัสตูรตาม ขอ 6.1 ใหคณะเสนอขออนุมตัจัิดการศึกษาระบบชุดวิชา
ตอมหาวทิยาลยั โดยจัดทำแผนการสอนตามระบบชดุวชิา ทีม่โีครงสรางของ
หลกัสูตร หมวดวิชา จำนวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา และจำนวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสตูร ทีเ่ปนไปตามหลักสตูรปจจบุนัโดยไมตองปรับปรงุหลกัสตูร

ขอ 7 กำหนดการการลงทะเบยีนเรยีน และการประเมนิผลการเรยีนของหลักสูตรทีจ่ดัการ
ศกึษาระบบชดุวิชา ใหเปนไปตามปฏทินิการศกึษาทีก่ำหนดโดยมหาวทิยาลยั

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมอีำนาจวนิิจฉยัปญหาตามประกาศนี้
การตคีวามและวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถอืเปนทีส่ิน้สุด

ประกาศ ณ วนัที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2546

   (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 777/2546)

เรือ่ง การจดัการศกึษาระบบชดุวชิา

เพือ่ใหการจัดการศกึษาของมหาวทิยาลยัมีความยดืหยนุ คลองตวั สามารถดำเนนิการไดใน
หลากหลายลักษณะ เปดโอกาสใหสามารถจัดการศึกษารองรับความตองการของประชาชนในการเขาศกึษา
ในระดบัอดุมศกึษาไดมากขึน้ สอดคลองตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช 2542

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบัขอ 6.1 ของระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษา
ขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542 และขอ 7 ของระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2544 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบด ีในคราวประชุมครัง้ที ่22/2546
เม่ือวันท่ี 8 ตลุาคม 2546 จงึออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัตใินการจัดการศึกษาระบบชุดวิชาไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ 777/2546) เรือ่ง
การจดัการศึกษาระบบชดุวชิา"

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหนวยงานทีร่บัผดิชอบบรหิารจดัการหลกัสตูร
“ชดุวชิา” หมายถงึ รายวิชาหรอืกลมุของรายวิชาท่ีมเีนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่งใด

เร่ืองหนึง่ ทีใ่หความรเูปนองครวม หรอืมลีกัษณะเปน
การบรูณาการ โดยแตละชดุวชิามกีารจดัการเรยีน
การสอนตอเน่ืองกนัเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหน่ึง

ขอ 4 การจดัการศึกษา (Module course) ม ี2 ลกัษณะดังนี้
4.1 ชดุวชิาทีเ่กิดจากการบรูณาการเนือ้หาทีส่มัพันธกนัใหรวมอยใูนชดุวชิา

เดยีวกนั เพือ่ใหเกดิความรใูนเรือ่งน้ัน ๆ  เปนองครวม มกีารเรยีนการสอน
และการประเมินผลการเรียนเปนองครวมของแตละชุดวิชา

4.2 ชดุวิชาทีป่ระกอบดวยรายวชิาจำนวนหนึง่ทีม่เีนือ้หาสมัพนัธกนั นำมาจดักลมุ
รวมกันเขาเปนชุดวิชาเดียวกันเพ่ือใหเกิดความรใูนเร่ืองน้ัน ๆ  เปนองครวม
มกีารเรยีนการสอนและการประเมนิผลแยกเปนแตละรายวชิา หรอืรวมเปนชุด
วชิากไ็ด

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

ขอ 5 การคดิหนวยกติ ใหคิดดงัน้ี
5.1 ชดุวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ชเวลาบรรยายหรืออภปิรายปญหาไมนอยกวา 15 ชัว่โมง

ใหมีคาเทากบั 1 หนวยกติ
5.2 ชดุวชิาภาคปฏบัิต ิทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชัว่โมง ใหมีคา

เทากบั 1 หนวยกติ
5.3 ชดุวชิาการฝกงานหรอืการฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชัว่โมง

ใหมคีาเทากบั 1 หนวยกติ
ขอ 6 คณะทีจ่ะเปดหลกัสตูรท่ีจดัการศกึษาระบบชดุวชิา ใหดำเนนิการดงันี้

6.1 กรณีทีก่ารจัดการศึกษาระบบชุดวิชา มผีลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
หลกัสตูรในดานโครงสรางหลกัสตูร ชือ่รายวชิา เนือ้หารายวชิา และจำนวน
หนวยกติรวม คณะจะตองดำเนินการขออนมัุติปรบัปรงุหลกัสตูร ตามขัน้ตอน
การเสนอขออนุมัตปิรบัปรงุหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั

6.2 กรณทีีก่ารจดัการศกึษาระบบชดุวชิา ไมมผีลกระทบตอการเปลีย่นแปลง
หลกัสตูรตาม ขอ 6.1 ใหคณะเสนอขออนุมตัจัิดการศึกษาระบบชุดวชิา
ตอมหาวทิยาลยั โดยจดัทำแผนการสอนตามระบบชดุวชิา ทีม่โีครงสรางของ
หลกัสตูร หมวดวิชา จำนวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา และจำนวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสตูร ทีเ่ปนไปตามหลักสตูรปจจบัุนโดยไมตองปรับปรงุหลกัสตูร

ขอ 7 กำหนดการการลงทะเบยีนเรยีน และการประเมนิผลการเรยีนของหลกัสตูรทีจ่ดัการ
ศกึษาระบบชดุวชิา ใหเปนไปตามปฏทินิการศกึษาทีก่ำหนดโดยมหาวทิยาลยั

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมอีำนาจวนิิจฉยัปญหาตามประกาศนี้
การตคีวามและวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2546

   (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 853/2546)

เรือ่ง  แนวปฏิบัติในการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร
ในลักษณะโครงการพเิศษรวมกับหลกัสตูรปกติ

โดยทีส่ภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2546 เม่ือวนัที ่30 กรกฎาคม
2546 ไดมมีตเิหน็ชอบใหมหาวทิยาลยัวางแนวปฏบิตัใินการจัดการเรยีนการสอนหลกัสตูรในลกัษณะ
โครงการพิเศษ ใหสามารถจัดรวมกับหลักสูตรปกติได เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรวมกัน
และคณะสามารถจัดภาระงานสอนของอาจารยไดอยางเหมาะสมตามอัตรากำลัง รวมท้ังเปนการกำกับ
และควบคุมการเรยีนการสอนใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะ
โครงการพเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่ 3/2546 เม่ือวนัที ่ 29 ตลุาคม 2546 และทีป่ระชมุคณบดี
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 24/2546 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2546 จงึออกประกาศกำหนดแนวปฏิบติั
ในการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษรวมกบัหลกัสตูรปกต ิไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่853/2546) เรือ่ง แนวปฏบิติั ในการ

จดัการเรยีนการสอนหลักสตูรในลกัษณะโครงการพิเศษรวมกบัหลกัสตูรปกต"ิ
ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานท่ีรบัผดิชอบบริหารจัดการ

หลกัสตูรและหรือรายวชิา
“หลกัสตูรในลกัษณะ หมายถงึ หลกัสตูรท่ีเปนโครงการทีม่วีตัถปุระสงค
โครงการพิเศษ” เฉพาะสามารถดำเนนิการไดดวยเงินรายได

ของตนเองและไดรบัความเห็นชอบจากสภา
มหาวทิยาลัยใหเปดสอนได ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการบรหิารและการ
จดัการหลกัสตูรมหาวทิยาลยัขอนแกน ในลกัษณะ
โครงการพเิศษ พ.ศ. 2537

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

ขอ 4 ใหคณะสามารถจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาในหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
เรยีนรวมกบันกัศกึษาในหลกัสตูรปกติไดโดยตองคำนงึถงึประโยชนทีน่กัศกึษาจะไดรบั
ประสทิธภิาพดานการบรหิารจดัการ คณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษา และไมสง
ผลกระทบตอการเรยีนของนกัศกึษา

ขอ 5 การจายคาตอบแทนอาจารยผสูอนและกรรมการทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา
ทีจ่ดัใหนักศกึษาในหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษเรยีนรวมกบันกัศกึษาในหลกัสตูรปกติ
ใหจายไดตอเมือ่มนัีกศกึษาในหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิานัน้
จำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนนกัศกึษาทัง้หมด และอตัราจายไมเกนิรอยละ 50 ของ
อตัราคาตอบแทนทีร่ะบไุวในประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ทีเ่กีย่วของกบัอตัราคาใชจาย
ในการดำเนินงานตามโครงการพเิศษของคณะหรือหลกัสตูรนัน้ ๆ

ขอ 6 ใหคณะท่ีจดัการเรียนการสอนตามประกาศนี ้แจงใหผสูมัครทราบในขัน้ตอนของการรบัเขา
ศกึษาหรอืในกรณทีีร่บัเขาศกึษาแลว ใหชีแ้จงทำความเขาใจกอนใชปฏบิตัิ

ขอ 7 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมอีำนาจตคีวามและวนิิจฉยัปญหาตาม
ประกาศนี ้การตคีวามและวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถอืเปนทีส่ิน้สุด

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546

     (ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                        (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                    รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                ปฏบิติัราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 853/2546)

เรือ่ง  แนวปฏบัิติในการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตร
ในลกัษณะโครงการพเิศษรวมกับหลักสตูรปกติ

โดยท่ีสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2546 เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม
2546 ไดมมีตเิหน็ชอบใหมหาวทิยาลัยวางแนวปฏบิตัใินการจัดการเรยีนการสอนหลกัสตูรในลกัษณะ
โครงการพิเศษ ใหสามารถจัดรวมกับหลักสูตรปกติได เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรวมกัน
และคณะสามารถจัดภาระงานสอนของอาจารยไดอยางเหมาะสมตามอัตรากำลัง รวมท้ังเปนการกำกับ
และควบคมุการเรยีนการสอนใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะ
โครงการพเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่ 3/2546 เม่ือวนัที ่ 29 ตลุาคม 2546 และทีป่ระชมุคณบดี
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 24/2546 เมือ่วนัที ่ 12 พฤศจิกายน 2546 จงึออกประกาศกำหนดแนวปฏิบติั
ในการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษรวมกบัหลกัสตูรปกต ิไวดงันี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่853/2546) เรือ่ง แนวปฏบิติั ในการ

จดัการเรยีนการสอนหลักสตูรในลกัษณะโครงการพิเศษรวมกบัหลกัสตูรปกติ"
ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานท่ีรบัผดิชอบบริหารจัดการ

หลกัสตูรและหรือรายวิชา
“หลกัสตูรในลกัษณะ หมายถงึ หลกัสตูรท่ีเปนโครงการทีม่วีตัถปุระสงค
โครงการพิเศษ” เฉพาะสามารถดำเนนิการไดดวยเงินรายได

ของตนเองและไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวทิยาลัยใหเปดสอนได ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการบรหิารและการ
จดัการหลกัสตูรมหาวทิยาลยัขอนแกน ในลกัษณะ
โครงการพเิศษ พ.ศ. 2537

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

ขอ 4 ใหคณะสามารถจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาในหลักสตูรในลักษณะโครงการพิเศษ
เรยีนรวมกบันกัศกึษาในหลกัสตูรปกตไิดโดยตองคำนงึถงึประโยชนทีน่กัศกึษาจะไดรบั
ประสทิธภิาพดานการบรหิารจัดการ คณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษา และไมสง
ผลกระทบตอการเรยีนของนกัศกึษา

ขอ 5 การจายคาตอบแทนอาจารยผสูอนและกรรมการทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา
ทีจ่ดัใหนักศกึษาในหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษเรยีนรวมกบันกัศึกษาในหลกัสตูรปกติ
ใหจายไดตอเมือ่มนัีกศกึษาในหลกัสตูรในลกัษณะโครงการพเิศษลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิานัน้
จำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนนกัศกึษาทัง้หมด และอตัราจายไมเกนิรอยละ 50 ของ
อตัราคาตอบแทนทีร่ะบุไวในประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ทีเ่กีย่วของกบัอตัราคาใชจาย
ในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของคณะหรือหลกัสตูรนัน้ ๆ

ขอ 6 ใหคณะทีจ่ดัการเรยีนการสอนตามประกาศนี ้แจงใหผสูมคัรทราบในขัน้ตอนของการรบัเขา
ศกึษาหรอืในกรณทีีร่บัเขาศกึษาแลว ใหชีแ้จงทำความเขาใจกอนใชปฏิบตัิ

ขอ 7 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมอีำนาจตคีวามและวนิิจฉยัปญหาตาม
ประกาศนี ้การตคีวามและวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

     (ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                        (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                    รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 771/2548)
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขัน้พืน้ฐานสำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการพฒันาศักยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบัณฑติทีพ่งึประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑติระดบัปรญิญาตรจีะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 16/2548 เม่ือวันที ่14
กนัยายน 2548 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่771/2548) เรือ่ง การ
พฒันาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน สำหรบันกัศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีน่กัศึกษาสงักดั
“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษาระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรมาตรฐาน” หมายถึง หลักสูตร “มาตรฐานความรคูวามสามารถ

ทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบันกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(หลกัสูตร พ.ศ. 2548)

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

ขอ 4 ใหมหาวทิยาลัยใชหลกัสูตร “มาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(หลกัสตูร พ.ศ. 2548)” เปนเกณฑมาตรฐานในการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา และการประกนั
คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีดานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน

ขอ 5 การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ใน
ประกาศน้ีหมายความถึง

(1) การเขารบัการทดสอบความรคูวามสามารถและทกัษะของนกัศกึษาในหวัขอ
เนือ้หาตาง ๆ ตามหลกัสตูรมาตรฐาน โดยผานระบบอเิล็กทรอนกิส
ของมหาวิทยาลัย

(2) การศกึษาเรยีนรดูวยตนเองเพือ่เพิม่พนูความรคูวามสามารถและทกัษะ ในหวัขอ
เนือ้หาทีน่กัศกึษาตองการพฒันา โดยผานระบบ e-Learning ของมหาวทิยาลยั
หรอืการอบรมทีม่หาวทิยาลยัหรอืคณะจดัให และหรือดวยวธิอีืน่ใด

นักศึกษาจะดำเนินการตามกิจกรรมในขอ (1) หรือ (2) จำนวนกี่ครั้งก็ได
อยางใดกอนหรอืหลงักไ็ด ตามศกัยภาพของนกัศกึษา ทัง้นีไ้มวาจะโดยวธิใีด นกัศกึษาจะตองสอบ
ผานครบตามเกณฑทีห่ลักสตูรมาตรฐานกำหนดจึงจะไดรับหนังสอืรบัรองจากมหาวิทยาลัย

ขอ 6 นกัศกึษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกนทกุคน มสีทิธิส์มคัรเขารบัการ
พฒันาศกัยภาพตามประกาศน้ีได โดยความสมัครใจของนักศกึษา และตองไดรบัความเห็นชอบจาก
อาจารทีป่รกึษา

สำหรบัคณะทีป่ระสงคจะใชหลกัสูตรมาตรฐานนีเ้ปนเกณฑบงัคบัสำหรบันกัศกึษาทกุคน
ในคณะนัน้ ๆ ใหดำเนนิการไดโดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 7 กระบวนการดำเนินการ และปฏิทินการดำเนินงานในแตละปการศกึษา ใหออกเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ 8 นกัศกึษาทีผ่านเกณฑตามทีก่ำหนดในหลักสตูรมาตรฐาน จะไดรบัหนงัสือรบัรอง
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานจากมหาวทิยาลัย

ในกรณทีีห่ลกัสตูรระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาทีน่กัศกึษาสงักดั กำหนดใหนักศกึษาตองเรยีน
รายวชิา คอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ทีม่วีตัถปุระสงคและเนือ้หาเทยีบไดกบั
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรมาตรฐานน้ี นกัศกึษาทีส่อบผานเกณฑตามขอความวรรคแรก อาจสามารถ
ขอยกเวนการลงทะเบียนเรียนได ทั้งนี้รายวิชาใดในหลักสูตรท่ีจะไดรับการพิจารณาใหยกเวน
ใหคณะเปนผพูจิารณาและเสนอขออนมุตัติอมหาวิทยาลัย
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 771/2548)
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขัน้พืน้ฐานสำหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการพฒันาศักยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบณัฑติท่ีพงึประสงคของมหาวิทยาลยั โดยบณัฑติระดับปรญิญาตรจีะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังท่ี 16/2548 เมือ่วันที ่14
กนัยายน 2548 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 771/2548) เรือ่ง การ
พฒันาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีน่กัศกึษาสงักดั
“นกัศึกษา” หมายถึง นกัศกึษาระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรมาตรฐาน” หมายถึง หลักสตูร “มาตรฐานความรคูวามสามารถ

ทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบันกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(หลกัสตูร พ.ศ. 2548)

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

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

ขอ 5 การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ใน
ประกาศน้ีหมายความถึง

(1) การเขารบัการทดสอบความรคูวามสามารถและทกัษะของนกัศกึษาในหวัขอ
เน้ือหาตาง ๆ ตามหลกัสตูรมาตรฐาน โดยผานระบบอเิลก็ทรอนกิส
ของมหาวิทยาลัย

(2) การศกึษาเรยีนรดูวยตนเองเพือ่เพิม่พนูความรคูวามสามารถและทกัษะ ในหวัขอ
เนือ้หาทีน่กัศกึษาตองการพฒันา โดยผานระบบ e-Learning ของมหาวทิยาลยั
หรือการอบรมท่ีมหาวทิยาลยัหรือคณะจัดให และหรอืดวยวธิอีืน่ใด

นักศึกษาจะดำเนินการตามกิจกรรมในขอ (1) หรือ (2) จำนวนกี่ครั้งก็ได
อยางใดกอนหรอืหลงักไ็ด ตามศกัยภาพของนกัศกึษา ทัง้น้ีไมวาจะโดยวธิใีด นกัศกึษาจะตองสอบ
ผานครบตามเกณฑทีห่ลกัสตูรมาตรฐานกำหนดจึงจะไดรบัหนังสือรบัรองจากมหาวิทยาลัย

ขอ 6 นกัศกึษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน มสีทิธิส์มคัรเขารบัการ
พฒันาศกัยภาพตามประกาศน้ีได โดยความสมัครใจของนักศกึษา และตองไดรบัความเห็นชอบจาก
อาจารทีป่รกึษา

สำหรบัคณะทีป่ระสงคจะใชหลกัสตูรมาตรฐานนีเ้ปนเกณฑบงัคับสำหรบันกัศกึษาทกุคน
ในคณะนัน้ ๆ ใหดำเนนิการไดโดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 7 กระบวนการดำเนินการ และปฏทินิการดำเนินงานในแตละปการศกึษา ใหออกเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ 8 นกัศกึษาทีผ่านเกณฑตามทีก่ำหนดในหลักสตูรมาตรฐาน จะไดรบัหนงัสอืรบัรอง
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานจากมหาวทิยาลยั

ในกรณทีีห่ลกัสตูรระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาทีน่กัศกึษาสงักดั กำหนดใหนักศกึษาตองเรยีน
รายวชิา คอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ทีม่วีตัถปุระสงคและเนือ้หาเทยีบไดกบั
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรมาตรฐานน้ี นกัศกึษาท่ีสอบผานเกณฑตามขอความวรรคแรก อาจสามารถ
ขอยกเวนการลงทะเบียนเรียนได ทั้งน้ีรายวิชาใดในหลักสูตรท่ีจะไดรับการพิจารณาใหยกเวน
ใหคณะเปนผพูจิารณาและเสนอขออนมุตัติอมหาวทิยาลยั
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ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสุข
             (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

           รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวิเทศสัมพนัธ
        ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

การไดรบัการยกเวนรายวชิาตามประกาศนี ้จะไมมีผลตอการใหปรญิญาเกยีรตินิยม ทัง้นี้
เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาข้ันปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 ขอ 31.1.4

ขอ 9 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี กรณีทีม่ปีญหาในการตีความหรือปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่3  ตลุาคม  พ.ศ. 2548

(ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
           (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

           รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
          ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1283/2549)
เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน

สำหรบันักศกึษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแกน
(แกไขเพ่ิมเติมฉบับที ่ 2)

เพือ่ใหการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงคของมหาวิทยาลยั โดยบณัฑิตระดับปรญิญาตรจีะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พื้นฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 จงึแกไขเพิม่เตมิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่771/2548) เรือ่ง การพฒันา
ศกัยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรับนกัศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลัยขอนแกน ขอ 8 และใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่40/2549)
เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรับนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน (แกไขเพ่ิมเติม) และใหใชขอความดงัตอไปนีแ้ทน

“ขอ 8 นกัศกึษาทีผ่านเกณฑตามทีก่ำหนดในหลกัสตูรมาตรฐาน จะไดรบัหนังสือรบัรอง
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานจากมหาวทิยาลยั และ
ไดรบัการบันทกึในใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ใหไดสญัลักษณ S (Satisfactory) ใน
รายวิชา 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน (Basic Computer and
Information Technology) 3 หนวยกติ

ในกรณีทีห่ลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีนกัศกึษาสังกดั มกีารกำหนดใหนักศึกษา
ตองเรยีนรายวิชาทีเ่ปนพืน้ฐานทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่วีตัถปุระสงคและ
เนือ้หาเทยีบไดกบัทีก่ำหนดไวในหลกัสูตรมาตรฐานนีไ้วแลว นกัศกึษาทีส่อบผานเกณฑตามขอความ
วรรคแรก อาจสามารถขอยกเวนการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาดงักลาวได โดยใหไดรบัสญัลักษณ S
(Satisfactory) ในรายวิชานัน้ ทัง้นีร้ายวิชาใดในหลักสูตรทีจ่ะไดรับการพิจารณาใหยกเวน ใหคณะเปน
ผพูจิารณาและเสนอขออนุมตัติอมหาวิทยาลยั ในกรณนีีจ้ะบนัทกึขอมลูรายวิชาทีไ่ดรบัการยกเวน
ลงในใบประมวลผลการศึกษาแทนรายวิชา 000 160”

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2549

*******************
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ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
             (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

           รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
        ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

การไดรบัการยกเวนรายวชิาตามประกาศนี ้จะไมมผีลตอการใหปรญิญาเกยีรตนิิยม ทัง้นี้
เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 31.1.4

ขอ 9 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี กรณีทีม่ปีญหาในการตีความหรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่3  ตลุาคม  พ.ศ. 2548

(ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
           (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

           รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
          ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1283/2549)
เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน

สำหรบันักศกึษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแกน
(แกไขเพ่ิมเติมฉบับที ่ 2)

เพือ่ใหการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบัณฑติทีพ่งึประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑติระดบัปรญิญาตรจีะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พื้นฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2541 จงึแกไขเพิม่เตมิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่771/2548) เรือ่ง การพฒันา
ศกัยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรบันกัศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน ขอ 8 และใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่40/2549)
เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรบันกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน (แกไขเพิม่เตมิ) และใหใชขอความดงัตอไปนีแ้ทน

“ขอ 8 นกัศกึษาทีผ่านเกณฑตามทีก่ำหนดในหลกัสตูรมาตรฐาน จะไดรบัหนังสอืรบัรอง
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานจากมหาวทิยาลยั และ
ไดรบัการบันทกึในใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ใหไดสญัลักษณ S (Satisfactory) ใน
รายวิชา 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน (Basic Computer and
Information Technology) 3 หนวยกติ

ในกรณีทีห่ลกัสตูรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีนกัศกึษาสังกดั มกีารกำหนดใหนักศึกษา
ตองเรยีนรายวชิาทีเ่ปนพืน้ฐานทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่วีตัถปุระสงคและ
เนือ้หาเทยีบไดกบัทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรมาตรฐานนีไ้วแลว นกัศกึษาทีส่อบผานเกณฑตามขอความ
วรรคแรก อาจสามารถขอยกเวนการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาดงักลาวได โดยใหไดรบัสญัลกัษณ S
(Satisfactory) ในรายวิชานัน้ ทัง้นีร้ายวิชาใดในหลักสตูรทีจ่ะไดรับการพิจารณาใหยกเวน ใหคณะเปน
ผพูจิารณาและเสนอขออนุมัตติอมหาวิทยาลยั ในกรณนีีจ้ะบนัทกึขอมลูรายวิชาท่ีไดรบัการยกเวน
ลงในใบประมวลผลการศึกษาแทนรายวิชา 000 160”

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2549

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552

*******************
เพือ่ใหการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐาน สำหรบันกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรีของมหาวิทยาลยัขอนแกน บรรลเุปาหมายของการพฒันาคณุภาพบณัฑติตามเกณฑ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑติระดับปริญญาตรีจะตองมีความรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ผานเกณฑมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เพ่ือประโยชนในการศกึษาเรียนรดูวยตนเองอยางตอเนือ่งและการประกอบอาชีพของบัณฑิต
ในสังคม และสภาพแวดลอมการทำงานท่ีมคีวามตองการผทูีม่คีวามรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมาตรฐานสากล

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมติทีป่ระชุมคณบดีในการประชุมคร้ังที ่ 20/2551 เมือ่วนัที ่ 21
พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 816/2552)
เรือ่ง เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐาน
สำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขัน้พืน้ฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดดงันี้
3.1 นกัศกึษาทกุคนท่ีเขาศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั

ขอนแกน ตัง้แตปการศกึษา 2552 เปนตนไป ตองสอบผาน “การทดสอบความรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถ
ทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐาน สำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
(หลกัสตูร พ.ศ. 2548)” ตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด ภายในระยะเวลาทีก่ำหนดใหศกึษา
ตามหลักสูตรนั้น ๆ และใหนับการสอบผานเกณฑมาตรฐานขางตนเปนสวนหน่ึงของการสำเร็จ
การศกึษา

นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะตองศึกษารายวิชาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เปนแกนหลกัเพ่ือการสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรอยแูลว อาจไดรบัการยกเวน

ไมตองสอบผานเกณฑตามประกาศน้ีได ทัง้นีค้ณะท่ีรบัผดิชอบหลักสตูรจะตองดำเนินการขออนุมตัิ
จากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะจัดทำเปนประกาศรายช่ือหลักสูตรท่ีไดรับการยกเวนใหเปน
ทีท่ราบทัว่กนั

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

ขอ 4 ใหสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดสอบ
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานตามประกาศนี ้รายละเอยีด
เกีย่วกับการดำเนินการจัดสอบในแตละปการศึกษา ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณีทีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ขอวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือ
เปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่18 พฤษภาคม 2552

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 816/2552)
เรือ่ง เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552

*******************
เพือ่ใหการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยขีัน้พ้ืนฐาน สำหรับนกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัขอนแกน บรรลเุปาหมายของการพฒันาคณุภาพบณัฑติตามเกณฑ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑติระดับปริญญาตรีจะตองมีความรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ผานเกณฑมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เพือ่ประโยชนในการศึกษาเรียนรดูวยตนเองอยางตอเนือ่งและการประกอบอาชีพของบัณฑิต
ในสังคม และสภาพแวดลอมการทำงานท่ีมคีวามตองการผทูีม่คีวามรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมาตรฐานสากล

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมติทีป่ระชุมคณบดีในการประชุมคร้ังท่ี 20/2551 เมือ่วนัที ่ 21
พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 816/2552)
เรือ่ง เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐาน
สำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขัน้พืน้ฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดดงันี้
3.1 นกัศกึษาทกุคนท่ีเขาศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั

ขอนแกน ตัง้แตปการศกึษา 2552 เปนตนไป ตองสอบผาน “การทดสอบความรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถ
ทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐาน สำหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตร ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
(หลกัสตูร พ.ศ. 2548)” ตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด ภายในระยะเวลาทีก่ำหนดใหศกึษา
ตามหลักสูตรนั้น ๆ และใหนับการสอบผานเกณฑมาตรฐานขางตนเปนสวนหน่ึงของการสำเร็จ
การศกึษา

นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะตองศึกษารายวิชาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เปนแกนหลกัเพือ่การสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรอยแูลว อาจไดรบัการยกเวน

ไมตองสอบผานเกณฑตามประกาศน้ีได ทัง้นีค้ณะท่ีรบัผดิชอบหลักสตูรจะตองดำเนินการขออนุมตัิ
จากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะจัดทำเปนประกาศรายช่ือหลกัสตูรท่ีไดรบัการยกเวนใหเปน
ทีท่ราบท่ัวกนั

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

ขอ 4 ใหสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดสอบ
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานตามประกาศนี ้รายละเอยีด
เกีย่วกับการดำเนินการจัดสอบในแตละปการศึกษา ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ขอวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือ
เปนท่ีสิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่18 พฤษภาคม 2552

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ ๒/๒๕๕๗)
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

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

เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคลองกับคณุลกัษณะบัณฑติท่ีพงึประสงคและนโยบายดานการผลิตบณัฑติ  และสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรภูาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๔) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมตสิภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครัง้ที ่๑/๒๕๕๗ เมือ่วนัที่
๘ มกราคม ๒๕๕๗ จงึกำหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน ดงัน้ี

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)
เรือ่ง นโยบายการพฒันาภาษาองักฤษสำหรับนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัขอนแกน"

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหบรรดาประกาศ คำสัง่ใดท่ีขดัหรอืแยงกบัประกาศนี ้ใหใชประกาศนีแ้ทน
ขอ ๔ ในประกาศน้ี
"สภามหาวทิยาลัย" หมายความวา สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"อธกิารบด"ี หมายความวา อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"หลกัสตูร" หมายความวา หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ยกเวนหลกัสตูร
ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษ

"รายวชิา" หมายความวา รายวชิาระดบัปรญิญาตรี
"คณะ" หมายความวา คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั สถาบนั

สำนัก ศนูยหรอืหนวยงานท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่
ทีเ่ทียบเทาคณะ ทัง้นี ้ใหหมายความรวมถงึ
หนวยงานในกำกบัดวย

ขอ ๕ นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มดีงันี้

๕.๑ นโยบายดานการผลิตบณัฑติ
๕.๑.๑ ทกุหลกัสูตรมีรายวิชาภาษาองักฤษไมนอยกวา 15 หนวยกติ
๕.๑.๒ ทกุหลกัสตูรจัดใหมชีาวตางประเทศหรือชาวไทยท่ีใชภาษาอังกฤษ

ในการสือ่สารไดเปนอยางดีเปนผสูอนหรอืผชูวยสอนประจำ อยางนอยปละ 1 คน
๕.๑.๓ ทกุหลกัสตูรจดักจิกรรมการเรียนรทูีม่งุเนนการพฒันาทกัษะทาง

ภาษาอังกฤษของนักศกึษาเปนประจำทุกภาคการศึกษา
๕.๑.๔ ทุกหลักสูตรจัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษา

องักฤษเปนส่ือการสอน (Medium of Instruction) ในทุกภาคการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมี
รปูแบบตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดตามเปาหมายการดำเนนิการดงันี้

(๑) จดัหลกัสตูรอยางนอยภาคการศกึษาละ 45 ชัว่โมง
ในปการศกึษา 2557

(๒) จดัหลกัสตูรอยางนอยภาคการศกึษาละ 90 ชัว่โมง
ในปการศึกษา 2559 เปนตนไป

๕.๑.๕ นกัศกึษาทกุคนทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ไดรบัการทดสอบหรอืประเมนิสมรรถนะทางภาษาองักฤษกอนการสำเรจ็การศกึษา ในรปูแบบใด
รปูแบบหนึง่ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๑.๖ ใหคณะจดัใหมคีณะกรรมการพัฒนาภาษาองักฤษเพือ่สรางเสริม
บรรยากาศการใชภาษาอังกฤษของนักศกึษาอยางตอเนือ่ง

๕.๒ นโยบายดานการบริหารจดัการ
๕.๒.๑ จัดใหมีศูนยฝกอบรมแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษและศูนยขอมูล

สารสนเทศทีใ่หนักศกึษาสามารถเขาถงึไดตลอดเวลา
๕.๒.๒ จดัหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมสรางบรรยากาศการทำงาน

ในมหาวทิยาลยัใหมลีกัษณะสองภาษาโดยมภีาษาองักฤษดวยเปนอยางนอย ๑ ภาษา
๕.๒.๓ จัดใหมีบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่

สือ่สารไดเพือ่ใหบรกิารนกัศกึษาและบคุคลท่ัวไป
๕.๒.๔ ในการสรรหาบุคลากรสายผสูอนและสายสนับสนนุของมหาวิทยาลัย

เพือ่บรรจแุตงต้ังใหรบัราชการหรอืปฏบิตังิานใหมขีอกำหนดเกีย่วกบัการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ
ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๒.๕ การส่ือสารไมวาจะเปนเอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ และเวบ็ไซต
ทีใ่ชในการสือ่สารกบันกัศกึษาและบคุคลท่ัวไปใหมเีนือ้หาเปนลักษณะสองภาษา โดยมภีาษาองักฤษ
ดวยเปนอยางนอย 1 ภาษา
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ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี  ๒/๒๕๕๗)
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

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

เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคลองกบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคและนโยบายดานการผลิตบัณฑิต  และสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรภูาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๔) แหงพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม คร้ังที ่๑/๒๕๕๗ เมือ่วนัท่ี
๘ มกราคม ๒๕๕๗ จงึกำหนดนโยบายการพฒันาภาษาอังกฤษสำหรับนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
มหาวทิยาลยัขอนแกน ดงันี้

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

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหบรรดาประกาศ คำสัง่ใดท่ีขดัหรอืแยงกบัประกาศนี ้ใหใชประกาศนีแ้ทน
ขอ ๔ ในประกาศน้ี
"สภามหาวทิยาลยั" หมายความวา สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
"มหาวทิยาลยั" หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
"อธกิารบด"ี หมายความวา อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
"หลกัสตูร" หมายความวา หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ยกเวนหลกัสตูร
ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษ

"รายวิชา" หมายความวา รายวชิาระดบัปรญิญาตรี
"คณะ" หมายความวา คณะ บณัฑติวทิยาลัย วทิยาลยั สถาบนั

สำนัก ศนูยหรือหนวยงานท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืน
ทีเ่ทียบเทาคณะ ทัง้นี ้ใหหมายความรวมถึง
หนวยงานในกำกบัดวย

ขอ ๕ นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มดีงันี้

๕.๑ นโยบายดานการผลิตบณัฑติ
๕.๑.๑ ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาภาษาองักฤษไมนอยกวา 15 หนวยกติ
๕.๑.๒ ทกุหลกัสตูรจัดใหมชีาวตางประเทศหรือชาวไทยท่ีใชภาษาอังกฤษ

ในการสือ่สารไดเปนอยางดเีปนผสูอนหรือผชูวยสอนประจำ อยางนอยปละ 1 คน
๕.๑.๓ ทุกหลกัสตูรจดักจิกรรมการเรียนรทูีม่งุเนนการพัฒนาทกัษะทาง

ภาษาอังกฤษของนักศกึษาเปนประจำทุกภาคการศึกษา
๕.๑.๔ ทุกหลักสูตรจัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษา

องักฤษเปนสือ่การสอน (Medium of Instruction) ในทุกภาคการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมี
รปูแบบตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดตามเปาหมายการดำเนนิการดงันี้

(๑) จดัหลกัสตูรอยางนอยภาคการศกึษาละ 45 ชัว่โมง
ในปการศกึษา 2557

(๒) จดัหลกัสตูรอยางนอยภาคการศกึษาละ 90 ชัว่โมง
ในปการศึกษา 2559 เปนตนไป

๕.๑.๕ นักศกึษาทุกคนท่ีเขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ไดรบัการทดสอบหรอืประเมนิสมรรถนะทางภาษาองักฤษกอนการสำเรจ็การศกึษา ในรปูแบบใด
รปูแบบหนึง่ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๑.๖ ใหคณะจดัใหมคีณะกรรมการพัฒนาภาษาองักฤษเพือ่สรางเสรมิ
บรรยากาศการใชภาษาอังกฤษของนักศกึษาอยางตอเนือ่ง

๕.๒ นโยบายดานการบรหิารจัดการ
๕.๒.๑ จัดใหมีศูนยฝกอบรมแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษและศูนยขอมูล

สารสนเทศทีใ่หนักศกึษาสามารถเขาถงึไดตลอดเวลา
๕.๒.๒ จัดหลักสตูรการเรียนการสอนและเสริมสรางบรรยากาศการทำงาน

ในมหาวทิยาลยัใหมลีกัษณะสองภาษาโดยมภีาษาองักฤษดวยเปนอยางนอย ๑ ภาษา
๕.๒.๓ จัดใหมีบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่

สือ่สารไดเพือ่ใหบรกิารนกัศกึษาและบคุคลท่ัวไป
๕.๒.๔ ในการสรรหาบุคลากรสายผสูอนและสายสนับสนนุของมหาวิทยาลยั

เพือ่บรรจแุตงต้ังใหรบัราชการหรอืปฏบัิตงิานใหมีขอกำหนดเกีย่วกบัการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ
ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๒.๕ การส่ือสารไมวาจะเปนเอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ และเวบ็ไซต
ทีใ่ชในการสือ่สารกบันกัศกึษาและบคุคลท่ัวไปใหมีเนือ้หาเปนลักษณะสองภาษา โดยมภีาษาองักฤษ
ดวยเปนอยางนอย 1 ภาษา
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ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลยัจัดระบบประกันคณุภาพ เพ่ือตดิตามการดำเนินการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้

ขอ ๗ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการ และมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ หลกัเกณฑหรอื
แนวปฏิบตัใิหเปนไปตามประกาศน้ี หากมีปญหาในการปฏิบัตใิหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยั คำวนิจิฉยั
ของอธกิารบดถีอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ ณ วนัที ่๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงช่ือ)    ณรงคชยั  อคัรเศรณี
                                                                     (นายณรงคชยั  อคัรเศรณ)ี
                                                                   นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1076/2549)
เร่ือง ใหนบัรายวิชาภาษาจีนตามหลักสตูรฝกอบรมท่ีเปดสอน
โดยสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิชาเลือกเสรี
ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัขอนแกน

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

เพือ่เปนการสงเสรมิใหนักศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดมโีอกาสศกึษา
ภาษาจีนตามหลักสูตรฝกอบรมภาษาจีนที่ไดมาตรฐาน และสอนโดยอาจารยชาวจีนที่มีคุณวุฒิ
และความรคูวามสามารถดานการสอนภาษาจีนสำหรับชาวตางประเทศ ซึง่ดำเนินการโดยสถาบันขงจ๊ือ
มหาวทิยาลยัขอนแกน รวมกบั Southwest University ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ไดรับการ
อนญุาตและรบัรองจาก รฐับาลจนีโดย The Office of Chinese Language Council International
(Hanban)

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 16/2549 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2549 ไดมีมติใหนับรายวิชาภาษาจีน
ตามหลักสูตรฝกอบรมที่เปดสอนโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรายช่ือตอไปนี้
เปนรายวชิาเลอืกเสรใีนหลกัสตูรระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลยั

1. CT 007 ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 45 ชัว่โมง เทียบได 3 หนวยกติ
Basic Chinese

2. CT 008 การออกเสยีงภาษาจนีขัน้พืน้ฐาน 45 ชัว่โมง เทียบได 3 หนวยกติ
Basic Chinese Pronunciation

3. CT 009 ภาษาจนีเพือ่การทองเทีย่ว 45 ชัว่โมง เทียบได 3 หนวยกติ
Essential Chinese for Tourism

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

5. CT 011 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (การส่ือสารในชีวิตประจำวัน) 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกติ
Chinese for Communication (Daily Communication)
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ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลยัจัดระบบประกันคณุภาพ เพ่ือตดิตามการดำเนินการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้

ขอ ๗ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการ และมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ หลกัเกณฑหรอื
แนวปฏิบตัใิหเปนไปตามประกาศน้ี หากมีปญหาในการปฏิบัตใิหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยั คำวนิจิฉัย
ของอธกิารบดถีอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วนัที ่๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงช่ือ)    ณรงคชัย  อคัรเศรณี
                                                                     (นายณรงคชยั  อคัรเศรณ)ี
                                                                   นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1076/2549)
เรือ่ง ใหนบัรายวิชาภาษาจีนตามหลักสตูรฝกอบรมท่ีเปดสอน
โดยสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลยัขอนแกน เปนวชิาเลอืกเสรี
ในหลกัสตูรระดับปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยัขอนแกน

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

เพือ่เปนการสงเสรมิใหนักศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดมโีอกาสศกึษา
ภาษาจีนตามหลักสูตรฝกอบรมภาษาจีนที่ไดมาตรฐาน และสอนโดยอาจารยชาวจีนท่ีมีคุณวุฒิ
และความรคูวามสามารถดานการสอนภาษาจีนสำหรับชาวตางประเทศ ซึง่ดำเนินการโดยสถาบันขงจ๊ือ
มหาวทิยาลยัขอนแกน รวมกบั Southwest University ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ไดรบัการ
อนญุาตและรบัรองจาก รฐับาลจนีโดย The Office of Chinese Language Council International
(Hanban)

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งท่ี 16/2549 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2549 ไดมีมติใหนับรายวิชาภาษาจีน
ตามหลักสูตรฝกอบรมที่เปดสอนโดยสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรายชื่อตอไปนี้
เปนรายวชิาเลอืกเสรใีนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยั

1. CT 007 ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกติ
Basic Chinese

2. CT 008 การออกเสยีงภาษาจีนขัน้พืน้ฐาน 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกติ
Basic Chinese Pronunciation

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

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

5. CT 011 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (การส่ือสารในชีวิตประจำวัน) 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกติ
Chinese for Communication (Daily Communication)
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นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีทีผ่านการฝกอบรมในรายวิชาขางตน ไดรบัประกาศนยีบัตร
และการรับรองผลคะแนนท่ีสามารถนำมาเทียบไดเปนคาคะแนนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สามารถขอนบัรายวชิาดงักลาวเปนรายวชิาเลอืกเสรใีนหลกัสตูรทีก่ำลังศกึษาอยไูด ทัง้นี ้ตองไดรบั
ความเหน็ชอบจากอาจารยท่ีปรกึษาและหรอืคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรนัน้ ๆ

ประกาศ ณ วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2549

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1523/2555)
เร่ือง  หลกัเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปดหลักสตูร

********************
เพือ่ใหการดำเนนิงานวชิาการเกีย่วกบัการขออนมุตัปิดหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน

เปนไปดวยความเรียบรอย มแีนวปฏิบตัทิีช่ดัเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกบัเกณฑ
มาตรฐานหลักสตูรและแนวปฏิบตัขิองสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร
กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชุมคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนคราวประชุมคร้ังที ่1/2555 เม่ือวนัที ่ 13  มถินุายน  2555 และท่ีประชุมคณบดีในคราว
ประชมุครัง้ที ่12/2555 เม่ือวนัที ่17  สงิหาคม  2555  จงึออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑและ
แนวปฏิบตัใินการขออนมุตัปิดหลกัสตูร ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1523/2555) เร่ือง
หลกัเกณฑและแนวปฏบิตัใินการพจิารณาปดหลักสตูร"

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชตัง้แตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หลักเกณฑ เงือ่นไขท่ีใชพจิารณาในการเสนอขออนุมตัปิดหลักสตูร

3.1 หลกัสตูรท่ีไมมกีารจดัการเรยีนการสอน หรอืไมมกีารรบันักศกึษาเขาศกึษา
หรือมีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกัน
เกนิ 3 ปการศกึษา หรอื

3.2 หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดับอดุมศกึษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา หลกัเกณฑของมหาวิทยาลยั และ/
หรอืไมเปนไปตามมาตรฐานของสภาวชิาชีพ (ถาม)ี หรอื

3.3 หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการ
ผลติบัณฑติของมหาวทิยาลยั หรอื

3.4 หลักสูตรที่ไมทันสมัย ไมสอดคลองหรือสนองตอบกับความตองการของ
ประเทศ สงัคม และทองถิน่ และ

3.5 หลกัสูตรทีจ่ะขออนุมัติปดจะตองไมมีนักศกึษาท่ียงัไมสำเรจ็การศึกษา
3.6 รายวชิาของหลกัสูตรทีข่อปดจะตองถกูปดไปพรอมกนัดวย ยกเวน รายวชิา

ทีม่ผีลกระทบกบัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรอืน่ของมหาวทิยาลยั คณะ/สาขาวชิาอาจขอคงรายวชิา
นัน้ไวโดยใหระบรุายวชิาและชือ่หลกัสตูร/สาขาวชิาทีใ่ชรายวชิาทีข่อคงไวดงักลาวดวย
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นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีทีผ่านการฝกอบรมในรายวิชาขางตน ไดรบัประกาศนียบตัร
และการรับรองผลคะแนนท่ีสามารถนำมาเทียบไดเปนคาคะแนนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สามารถขอนบัรายวชิาดงักลาวเปนรายวชิาเลอืกเสรใีนหลกัสตูรท่ีกำลังศกึษาอยไูด ทัง้นี ้ตองไดรบั
ความเหน็ชอบจากอาจารยทีป่รกึษาและหรอืคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรนัน้ ๆ

ประกาศ ณ วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2549

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1523/2555)
เร่ือง  หลกัเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปดหลักสตูร

********************
เพือ่ใหการดำเนนิงานวชิาการเกีย่วกบัการขออนมุตัปิดหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน

เปนไปดวยความเรียบรอย มแีนวปฏิบตัทิีช่ดัเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกบัเกณฑ
มาตรฐานหลกัสตูรและแนวปฏบัิตขิองสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนคราวประชุมครัง้ท่ี 1/2555 เมือ่วนัที ่ 13  มถินุายน  2555 และทีป่ระชมุคณบดีในคราว
ประชมุครัง้ที ่12/2555 เมือ่วนัที ่17  สงิหาคม  2555  จงึออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑและ
แนวปฏบิตัใินการขออนมุตัปิดหลกัสตูร ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1523/2555) เรือ่ง
หลกัเกณฑและแนวปฏบิตัใินการพจิารณาปดหลกัสตูร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หลกัเกณฑ เงือ่นไขท่ีใชพจิารณาในการเสนอขออนุมตัปิดหลักสตูร

3.1 หลกัสตูรท่ีไมมีการจดัการเรยีนการสอน หรอืไมมกีารรบันักศกึษาเขาศกึษา
หรือมีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกัน
เกนิ 3 ปการศกึษา หรอื

3.2 หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดับอดุมศกึษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา หลกัเกณฑของมหาวิทยาลยั และ/
หรอืไมเปนไปตามมาตรฐานของสภาวชิาชพี (ถามี) หรอื

3.3 หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการ
ผลติบณัฑติของมหาวทิยาลัย หรอื

3.4 หลักสูตรที่ไมทันสมัย ไมสอดคลองหรือสนองตอบกับความตองการของ
ประเทศ สงัคม และทองถ่ิน และ

3.5 หลกัสูตรทีจ่ะขออนุมตัปิดจะตองไมมนัีกศกึษาท่ียงัไมสำเรจ็การศกึษา
3.6 รายวชิาของหลกัสตูรท่ีขอปดจะตองถกูปดไปพรอมกนัดวย ยกเวน รายวชิา

ทีม่ผีลกระทบกบัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรอืน่ของมหาวทิยาลยั คณะ/สาขาวชิาอาจขอคงรายวชิา
นัน้ไวโดยใหระบรุายวชิาและชือ่หลักสตูร/สาขาวชิาทีใ่ชรายวชิาทีข่อคงไวดงักลาวดวย
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ขอ 4 แนวปฏิบตัใินการเสนอขออนุมตัปิดหลกัสตูร
ใหคณะ/สาขาวชิาจัดทำรายละเอยีดการเสนอขออนมุตัปิดหลกัสตูรตามขัน้ตอน

ทีม่หาวทิยาลยักำหนด แนบทายประกาศฯ ดงัน้ี
4.1 ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเอกสารเสนอขอปด

หลกัสตูรเพือ่เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
4.2 เสนอคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ใหความเหน็ชอบ
4.3 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาอนุมตัิ
4.4 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการขออนุมัติปดหลักสตูร

ขอ 5 กรณทีีก่ารดำเนินการหลกัสตูรไมเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัติามขอ 3
และขอ 4 ใหคณะกรรมการพจิารณารายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดับอดุมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 มหาวทิยาลยัขอนแกน เสนอตอมหาวทิยาลยัเพือ่
พจิารณาการปดหลักสตูรตอไป

ขอ 6 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 6  กนัยายน  พ.ศ. 2555

    (ลงชือ่)           เดนพงษ  สดุภกัดี
                                                (ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภกัดี)
                                           รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

(เอกสารแนบทายประกาศฯ (ฉบบัที ่1523/2555) ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2555) พวช. 10

บนัทกึขอความ
สวนราชการ.......................................................................................................................
ที ่ศธ................................... วนัที ่................................................................

เรื่อง ขออนมุตัปิดหลกัสตูร

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผานผอูำนวยการสำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

ดวยภาควิชา/สาขาวิชา.................................คณะ/หนวยงาน......................................
มคีวามประสงคขอปดหลักสตูร โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

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

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

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

3. หลกัสตูรขออนุมัติเปดคร้ังแรก ไดรบัการอนมุตัจิากสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...................................... และทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาไดรบัทราบการเปดหลักสตูร เมือ่วนัที ่.............................................
เริม่รบันกัศกึษาเขาศกึษา ตัง้แตปการศึกษา....................

4. หลักสตูรปรับปรงุครัง้สดุทาย ไดรบัการอนุมตัจิากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่.........เมื่อวันที่..................................... และทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาไดรับทราบการเปดหลักสูตร เมือ่วันที ่............................................

5. เหตผุลในการปดหลกัสตูร (ระบเุหตผุล/ความจำเปนทีต่องการปดไดมากกวา 1 ขอ
หลกัสูตรทีไ่มมกีารจดัการเรยีนการสอน หรอืไมมกีารรบันกัศกึษาเขาศกึษา หรอื

มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกนัเกิน 3
ปการศกึษา หรอื
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ขอ 4 แนวปฏบัิติในการเสนอขออนุมตัปิดหลกัสตูร
ใหคณะ/สาขาวชิาจัดทำรายละเอยีดการเสนอขออนมุตัปิดหลกัสตูรตามขัน้ตอน

ทีม่หาวทิยาลยักำหนด แนบทายประกาศฯ ดงัน้ี
4.1 ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเอกสารเสนอขอปด

หลกัสตูรเพือ่เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
4.2 เสนอคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ใหความเหน็ชอบ
4.3 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาอนุมตัิ
4.4 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการขออนุมติัปดหลักสตูร

ขอ 5 กรณีทีก่ารดำเนินการหลกัสตูรไมเปนไปตามหลกัเกณฑและแนวปฏบิติัตามขอ 3
และขอ 4 ใหคณะกรรมการพจิารณารายงานผลการดำเนนิการของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 มหาวทิยาลยัขอนแกน เสนอตอมหาวทิยาลัยเพือ่
พจิารณาการปดหลักสตูรตอไป

ขอ 6 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 6  กนัยายน  พ.ศ. 2555

    (ลงชือ่)           เดนพงษ  สดุภักดี
                                                (ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภกัด)ี
                                           รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

(เอกสารแนบทายประกาศฯ (ฉบบัที ่1523/2555) ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2555) พวช. 10

บนัทกึขอความ
สวนราชการ.......................................................................................................................
ที ่ศธ................................... วนัที ่................................................................

เรื่อง ขออนมุติัปดหลกัสตูร

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผานผอูำนวยการสำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

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

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

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

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

3. หลกัสตูรขออนุมัติเปดคร้ังแรก ไดรับการอนมัุตจิากสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...................................... และทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาไดรับทราบการเปดหลกัสตูร เม่ือวนัที ่.............................................
เริม่รบันกัศกึษาเขาศกึษา ตัง้แตปการศึกษา....................

4. หลกัสตูรปรับปรงุครัง้สดุทาย ไดรับการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่.........เมื่อวันที่..................................... และทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาไดรบัทราบการเปดหลักสตูร เมือ่วันท่ี ............................................

5. เหตผุลในการปดหลกัสตูร (ระบเุหตผุล/ความจำเปนทีต่องการปดไดมากกวา 1 ขอ
หลกัสตูรทีไ่มมกีารจดัการเรยีนการสอน หรอืไมมีการรบันกัศกึษาเขาศกึษา หรอื

มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกันเกิน 3
ปการศกึษา หรอื
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หลกัสตูรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสตูร กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอดุมศกึษาของสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา หลกัเกณฑของมหาวทิยาลยั และไมเปน
ไปตามมาตรฐานของสภาวชิาชพี (ถามี) หรอื

หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการผลิต
บณัฑติของมหาวทิยาลยั หรอื

หลกัสตูรท่ีไมทันสมยั ไมสอดคลองหรอืสนองตอบกบัความตองการของประเทศ
สงัคม และทองถิน่ และ

มหีลกัสตูรสาขาวิชาใหมทดแทน คือ หลกัสตูร...(ระบุ)...สาขาวิชา.....(ระบุ)......
อืน่ ๆ  (ระบ)ุ................................

โดยจะเร่ิมปดสอนต้ังแตภาคการศึกษา....................ปการศึกษา...............เปนตนไป
หลกัสตูรดังกลาว ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
ในคราวประชมุครัง้ที ่......../................. เมือ่วนัท่ี .....................................เรยีบรอยแลว

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหความเหน็ชอบตอไปดวย จะขอบคณุยิง่

(ลงชือ่)..........................................
       (.........................................)
คณบดีคณะ....................................

ขัน้ตอนการเสนอขออนมุตัปิดหลกัสูตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร
พจิารณากลัน่กรองหลกัสตูร

สภามหาวทิยาลยั
พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร

ส.ก.อ.
รับทราบการอนุมัติปดหลักสูตร

คณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
พจิารณาใหความเหน็ชอบ

ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตร
จดัทำเอกสารเสนอขอปดหลักสตูร

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยั
รับทราบ

ทีป่ระชุมคณบดี
รับทราบ
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หลกัสตูรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสตูร กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาของสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา หลกัเกณฑของมหาวทิยาลยั และไมเปน
ไปตามมาตรฐานของสภาวชิาชพี (ถามี) หรอื

หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการผลิต
บณัฑติของมหาวทิยาลยั หรอื

หลกัสตูรทีไ่มทนัสมยั ไมสอดคลองหรอืสนองตอบกบัความตองการของประเทศ
สงัคม และทองถิน่ และ

มหีลกัสตูรสาขาวิชาใหมทดแทน คือ หลกัสตูร...(ระบุ)...สาขาวิชา.....(ระบุ)......
อืน่ ๆ  (ระบ)ุ................................

โดยจะเร่ิมปดสอนต้ังแตภาคการศึกษา....................ปการศึกษา...............เปนตนไป
หลกัสตูรดังกลาว ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
ในคราวประชมุครัง้ที ่......../................. เมือ่วนัท่ี .....................................เรยีบรอยแลว

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหความเหน็ชอบตอไปดวย จะขอบคณุยิง่

(ลงชือ่)..........................................
       (.........................................)
คณบดีคณะ....................................

ขัน้ตอนการเสนอขออนมุติัปดหลกัสตูร
มหาวทิยาลยัขอนแกน

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร
พจิารณากลัน่กรองหลกัสตูร

สภามหาวทิยาลยั
พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร

ส.ก.อ.
รับทราบการอนุมัติปดหลักสูตร

คณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
พจิารณาใหความเหน็ชอบ

ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตร
จดัทำเอกสารเสนอขอปดหลักสตูร

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยั
รับทราบ

ทีป่ระชุมคณบดี
รับทราบ
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ระยะเวลาและการเสนอเอกสารขออนุมตัติอมหาวิทยาลยั

ลำดบั
การเสนอคณะกรรมการ/

หนวยงาน สงเอกสารไปที่ ระยะเวลา จำนวนเอกสาร

คณะกรรมการประจำ
คณะ/หนวยงาน
คณะกรรมการกล่ันกรอง
หลกัสตูร

สภามหาวิทยาลัย

ส.ก.อ.

คณะสงักดั

สำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

สำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

สำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

เมือ่จัดทำเอกสารเสร็จ

ภายใน 10 วนันับตัง้แต
วนัทีก่รรมการประจำ
คณะเหน็ชอบ
ภายใน 20 วนันับตัง้แต
วนัท่ีกรรมการ
กลัน่กรองเหน็ชอบ
ภายใน 30 วนันับตัง้แต
วนัท่ีสภาอนมุตัิ

ตามจำนวน
กรรมการ
15 ชดุ

3 ชดุ

5 ชดุ

1

2

3

4

หมายเหตุ : การเสนอเอกสารใหคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยัและทีป่ระชมุคณบด ีเพือ่
รบัทราบ สำนกับริหารและพฒันาวชิาการ จะดำเนนิการแจงเอง

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการหลกัสตูรโครงการพิเศษ

พ.ศ. 2548

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรวางระเบียบ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการขยายการจัดการหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยใหสามารถผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของสังคมและประเทศ สอดคลองกับ
นโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยใหมีระบบการบริหารและจัดการหลักสูตร
ไดอยางคลองตัวและมีประสิทธภิาพ แตกตางจากการจัดการหลักสตูรในระบบปกติของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
ในการพึง่ตนเอง มกีระบวนการตรวจสอบและควบคมุเพือ่ใหการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรโครงการ
พเิศษมคุีณภาพและมาตรฐาน และบงัเกิดผลดตีอการพฒันาวิชาการและการวจัิยของมหาวทิยาลยัโดยรวม

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541
โดยมติสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุคร้ังที ่5/2548 เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2548 จงึเหน็สมควร
ใหยกเลิกระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการ
พิเศษ และภาคพิเศษ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) และใหบรรดาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีด่ำเนนิการในลักษณะโครงการพิเศษ และภาคพเิศษ ปรับเปลีย่นมาดำเนินการในลักษณะเดยีวกนั และ
ใหเรียกการจดัการหลกัสตูรทกุหลกัสตูรในระบบนี ้วา “การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ” โดยวางระเบียบ
ไวดงัตอไปน้ี

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

ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การบริหารและการจัดการหลกัสตูรมหาวิทยาลยั

ขอนแกนในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2537
3.2 ประกาศ หลกัเกณฑและแนวปฏิบตัใิดๆ ท่ีเก่ียวของกับการจดัการหลักสตูรระดับบณัฑติ

ศกึษาภาคพิเศษ
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือมติใดๆ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

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

********************
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ

พ.ศ. 2548

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรวางระเบียบ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการขยายการจัดการหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยใหสามารถผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของสังคมและประเทศ สอดคลองกับ
นโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยใหมีระบบการบริหารและจัดการหลักสูตร
ไดอยางคลองตัวและมีประสิทธภิาพ แตกตางจากการจัดการหลักสตูรในระบบปกติของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
ในการพึง่ตนเอง มกีระบวนการตรวจสอบและควบคมุเพือ่ใหการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรโครงการ
พเิศษมีคุณภาพและมาตรฐาน และบงัเกดิผลดตีอการพฒันาวิชาการและการวจัิยของมหาวทิยาลยัโดยรวม

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541
โดยมติสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุครัง้ที ่5/2548 เมือ่วันที ่6 กรกฎาคม 2548 จงึเหน็สมควร
ใหยกเลิกระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการ
พิเศษ และภาคพิเศษ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) และใหบรรดาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีด่ำเนนิการในลักษณะโครงการพิเศษ และภาคพเิศษ ปรับเปลีย่นมาดำเนินการในลักษณะเดียวกนั และ
ใหเรียกการจดัการหลกัสตูรทกุหลกัสตูรในระบบนี ้วา “การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ” โดยวางระเบียบ
ไวดังตอไปน้ี

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

ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การบริหารและการจัดการหลักสตูรมหาวิทยาลยั

ขอนแกนในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2537
3.2 ประกาศ หลกัเกณฑและแนวปฏิบตัใิดๆ ท่ีเกีย่วของกบัการจดัการหลกัสตูรระดับบณัฑติ

ศกึษาภาคพิเศษ
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือมติใดๆ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

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

********************
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“คณะ” หมายถงึ คณะหรือหนวยงานท่ีรบัผิดชอบการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ

“โครงการพิเศษ” หมายถึง โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหจัดการหลักสูตรท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง

“หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหจัดการในลักษณะ
โครงการพิเศษ

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

พัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548)

ขอ 5 หลกัสตูรทีส่ามารถขออนมุตัจัิดการในลกัษณะโครงการพเิศษ ตองเปนหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนซึ่งไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว และเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี
5.1 เปนหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบวามีความจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนินการเปดสอน

และจดัการศกึษาในลกัษณะโครงการพเิศษ เพือ่ตอบสนองนโยบายและทศิทางการพฒันา
ประเทศของรัฐบาลและการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือเพื่อความรวมมือในการพัฒนา
บคุลากรของประเทศตามความตองการของสถาบนัหรอืหนวยงานอืน่ เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ในการพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัย หรือ

5.2 เปนหลักสูตรท่ีมีกลุมเปาหมายแตกตางไปจากกลุมเปาหมายที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร
เดียวกันที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะปกติ หรือมีกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะชัดเจน
บงชี้ไดวามีความจำเปนที่ตองจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ หรือ

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

ขอ 6 คณะท่ีจะขออนุมตัจิดัการหลักสตูรโครงการพิเศษ ตองดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดงัน้ี
6.1 มศีกัยภาพและความพรอมในการบรหิารจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษในสาขาวชิาน้ันๆ

ทั้งในดานอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน สถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณสำหรับ
การจัดการเรียนการสอน

6.2 สามารถดำเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งตนเอง และเสริมรายไดเพื่อ
นำมาพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย

6.3 รับผิดชอบจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดการศึกษา
ทุกฉบับที่เกี่ยวของ

6.4 ดำเนินการเพ่ือการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษทุกหลักสูตร
ตามระบบกลางของมหาวิทยาลัย เพือ่ประโยชนในการประชาสัมพันธและส่ือสารกับกลมุ
เปาหมายและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังประโยชนในการจัดการขอมูลการรับเขาของ
มหาวิทยาลัย และการติดตามและประเมินผล

6.5 ในหลักสูตรเดียวกัน การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษตองแยกออกจากการจัดการ
หลักสูตรปกติ ยกเวนในกรณีที่มีความจำเปนที่ตองจัดการศึกษารวมกันและกอใหเกิด
ผลดีตอกลุมผูเรียนท้ังสองกลุม ทั้งน้ีใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ที่มีองคประกอบและ
หนาที ่ดงัน้ี
7.1 องคประกอบของคณะกรรมการอำนวยการ

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

ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 7.1.4 ใหมวีาระคราวละ 2 ป
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรท่ีเกี่ยวของทำหนาที่เปนผูชวยเลขานุการได
ตามความเหมาะสม

7.2 หนาที่ของคณะกรรมการอำนวยการ
7.2.1 พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติเปดและยกเลิกหลักสูตรโครงการพิเศษ

เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
7.2.2 พิจารณาการออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางการบริหารจัดการ

การเก็บคาธรรมเนยีมการศกึษา และการใชจายงบประมาณในการบรหิารจดัการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ โดยไมขัดกับระเบียบนี้

7.2.3 กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ รวมทัง้ใหขอ
เสนอแนะในการยกเลิกการจัดการหลักสูตรโครงการแบบพิเศษใดๆ ที่ไม
สามารถบริหารจัดการใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

7.2.4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการ
ในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการได
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“คณะ” หมายถงึ คณะหรือหนวยงานท่ีรบัผิดชอบการจัดการหลักสตูร
โครงการพิเศษ

“โครงการพิเศษ” หมายถึง โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหจัดการหลักสูตรท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง

“หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติใหจัดการในลักษณะ
โครงการพิเศษ

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

พัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548)

ขอ 5 หลกัสตูรท่ีสามารถขออนมัุตจัิดการในลกัษณะโครงการพเิศษ ตองเปนหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ขอนแกนซึ่งไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว และเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี
5.1 เปนหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบวามีความจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนินการเปดสอน

และจดัการศกึษาในลกัษณะโครงการพเิศษ เพือ่ตอบสนองนโยบายและทศิทางการพฒันา
ประเทศของรัฐบาลและการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือเพื่อความรวมมือในการพัฒนา
บคุลากรของประเทศตามความตองการของสถาบนัหรอืหนวยงานอืน่ เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ในการพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัย หรือ

5.2 เปนหลักสูตรท่ีมีกลุมเปาหมายแตกตางไปจากกลุมเปาหมายที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร
เดียวกันที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะปกติ หรือมีกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะชัดเจน
บงชี้ไดวามีความจำเปนที่ตองจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ หรือ

5.3 เปนหลกัสตูรท่ีบงชีไ้ดวามคีวามจำเปนตองมกีารจดัการเรยีนการสอนนอกเวลาปกต ิหรือ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ไมใชระบบภาคการศึกษาตามปกติ เชน ระบบชุดวิชา
ระบบการสอนทางไกล ระบบ e-learning หรืออ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 6 คณะท่ีจะขออนุมัตจิดัการหลักสตูรโครงการพิเศษ ตองดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดงันี้
6.1 มศีกัยภาพและความพรอมในการบรหิารจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษในสาขาวชิานัน้ๆ

ทั้งในดานอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน สถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณสำหรับ
การจัดการเรียนการสอน

6.2 สามารถดำเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งตนเอง และเสริมรายไดเพื่อ
นำมาพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย

6.3 รับผิดชอบจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดการศึกษา
ทุกฉบับที่เกี่ยวของ

6.4 ดำเนินการเพ่ือการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษทุกหลักสูตร
ตามระบบกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการประชาสัมพันธและส่ือสารกับกลมุ
เปาหมายและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังประโยชนในการจัดการขอมูลการรับเขาของ
มหาวิทยาลัย และการติดตามและประเมินผล

6.5 ในหลักสูตรเดียวกัน การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษตองแยกออกจากการจัดการ
หลักสูตรปกติ ยกเวนในกรณีที่มีความจำเปนที่ตองจัดการศึกษารวมกันและกอใหเกิด
ผลดีตอกลุมผูเรียนท้ังสองกลุม ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ที่มีองคประกอบและ
หนาที ่ดงันี้
7.1 องคประกอบของคณะกรรมการอำนวยการ

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

ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 7.1.4 ใหมวีาระคราวละ 2 ป
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรท่ีเก่ียวของทำหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการได
ตามความเหมาะสม

7.2 หนาที่ของคณะกรรมการอำนวยการ
7.2.1 พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติเปดและยกเลิกหลักสูตรโครงการพิเศษ

เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
7.2.2 พิจารณาการออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางการบริหารจัดการ

การเก็บคาธรรมเนียมการศกึษา และการใชจายงบประมาณในการบรหิารจดัการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ โดยไมขัดกับระเบียบนี้

7.2.3 กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ รวมทัง้ใหขอ
เสนอแนะในการยกเลิกการจัดการหลักสูตรโครงการแบบพิเศษใดๆ ที่ไม
สามารถบริหารจัดการใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย

7.2.4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการ
ในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการได

กรรมการตามข้อ	7.1.4	ให้มีวาระคราวละ	2	ปี

ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้

					 ตามความเหมะสม
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ขอ 8 ใหคณะที่มีหลักสูตรโครงการพิเศษจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษแตละ
หลักสูตรที่มีองคประกอบและหนาที่ดังนี้
8.1 องคประกอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร

ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษา
ที่เก่ียวของ โดยใหคณะเปนผูพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

8.2 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
8.2.1 รบัผดิชอบการบริหารจดัการหลักสตูรใหมคุีณภาพ มาตรฐาน และเปนไปตาม

นโยบายและกรอบแนวทางการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
8.2.2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8.2.3 บริหารงบประมาณของหลักสูตร และควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไป

ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
8.2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานฐานะทางการเงินภายใน 180 วัน

หลังจากวันส้ินสุดงบประมาณเงินรายไดประจำป รายงานตอคณบดี เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการอำนวยการ ในกรณทีีม่คีวามจำเปนอยางยิง่ คณะอาจสามารถ
ขออนมุตัขิยายเวลาในการรายงานได โดยตองเสนอขออนมัุตติอคณะกรรมการ
อำนวยการ

8.2.5 หนาที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด
คณะอาจจัดใหมีคณะกรรมการในระดับคณะเพื่อทำหนาที่กำกับ ดูแล และประสานงาน

การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

ขอ 9 ใหคณะท่ีมิไดรับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษโดยตรง แตทำหนาที่รับผิดชอบ
การสอนรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรที่มีการจัดการในลักษณะโครงการพิเศษ กำหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารระดับคณะท่ีมอีงคประกอบตามท่ีคณะกำหนด และใหมีหนาทีต่ามขอ 8.2
โดยอนุโลม

ขอ 10 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
คณะทีร่บัผดิชอบหลกัสตูรโครงการพเิศษ และรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนรายวิชา

ในหลกัสตูรโครงการพเิศษ ตองดำเนนิการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของการจดัการหลกัสตูร
และการเรียนการสอน ดังนี้
10.1 ใหการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีไดคุณภาพและ

มาตรฐานทัดเทียมกันกับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบปกติ
10.2 ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารย และการประเมินผลการจัดการหลักสูตร

ตามระบบและหลักเกณฑการประกันคุณภาพท่ีคณะและหรือมหาวิทยาลัยกำหนด และ
เสนอรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการอำนวยการ ทุกส้ินปการศึกษา

10.3 การวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนในหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตร
ระบบปกติ ใหใชมาตรฐานเดียวกันและประเมินผลรวมกัน

10.4 ใหคณะกรรมการอำนวยการ จัดทำสรุปและรายงานผลการประเมินหลักสูตรโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร เพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
ทุกสิ้นปการศึกษา

ขอ 11 การขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
ใหคณะที่จะขออนุมัติจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ ดำเนินการตามขั้นตอน

การขออนุมัติตามที่กำหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 12 การดำเนนิการรับสมคัรและคัดเลอืกนกัศกึษา การกำหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษา การจัด
สรรเงินรายได และคาใชจายในการบริหารและจัดการหลักสตูร ใหจัดทำเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ขอ 13 หลักสูตรโครงการพิเศษที่เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันหรือหนวยงานอื่น
เพื่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันหรือหนวยงานน้ันเปนการเฉพาะ ใหการบริหารหลักสูตร
การกำหนดอัตราคาธรรมเนยีมการศกึษา การจดัสรรเงนิรายได และการกำหนดคาใชจายในการ
บริหารและจัดการหลักสูตร เปนไปตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัย หรือตามขอตกลงความ
รวมมือระหวางสถาบัน

ขอ 14 การออกประกาศมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วของกบัระเบยีบนี ้ตองไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
อำนวยการและท่ีประชุมคณบดี

ขอ 15 บรรดาหลกัสตูรโครงการพิเศษ และหลกัสตูรภาคพเิศษ (หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา) ทีไ่ดรบั
อนุมัติกอนการประกาศใชระเบียบนี้ ใหดำเนินการดังนี้
15.1 การบริหารและจัดการหลักสูตร ใหดำเนินการตามระเบียบนี้และประกาศที่ออกตาม

ระเบียบนี้ ตั้งแตวันท่ีประกาศใชระเบียบเปนตนไป
15.2 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ใหใชอัตราตามที่กำหนดในระเบียบหรือประกาศเดิม

จนกวานักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
15.3 อัตราคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตร ใหดำเนินการตามระเบียบน้ีและประกาศ

ทีอ่อกตามระเบยีบนี ้ภายในปการศกึษา 2548
15.4 เกณฑการจัดสรรเงินรายไดใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหจัดสรรตามเกณฑเดิมที่

ใชสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ และหลักสตูรภาคพิเศษ (ระดับบณัฑติศกึษา) จนถึง
สิน้สดุภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2548



169                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

ขอ 8 ใหคณะที่มีหลักสูตรโครงการพิเศษจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษแตละ
หลักสูตรที่มีองคประกอบและหนาที่ดังนี้
8.1 องคประกอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร

ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษา
ที่เกี่ยวของ โดยใหคณะเปนผูพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

8.2 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
8.2.1 รบัผดิชอบการบริหารจดัการหลักสตูรใหมคุีณภาพ มาตรฐาน และเปนไปตาม

นโยบายและกรอบแนวทางการจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
8.2.2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8.2.3 บริหารงบประมาณของหลักสูตร และควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไป

ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
8.2.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานฐานะทางการเงินภายใน 180 วัน

หลังจากวันส้ินสุดงบประมาณเงินรายไดประจำป รายงานตอคณบดี เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการอำนวยการ ในกรณทีีม่คีวามจำเปนอยางยิง่ คณะอาจสามารถ
ขออนมัุตขิยายเวลาในการรายงานได โดยตองเสนอขออนมุตัติอคณะกรรมการ
อำนวยการ

8.2.5 หนาท่ีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด
คณะอาจจัดใหมีคณะกรรมการในระดับคณะเพื่อทำหนาที่กำกับ ดูแล และประสานงาน

การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามท่ีคณะกำหนด

ขอ 9 ใหคณะท่ีมิไดรับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษโดยตรง แตทำหนาที่รับผิดชอบ
การสอนรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรที่มีการจัดการในลักษณะโครงการพิเศษ กำหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารระดับคณะท่ีมอีงคประกอบตามท่ีคณะกำหนด และใหมีหนาท่ีตามขอ 8.2
โดยอนุโลม

ขอ 10 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
คณะทีร่บัผดิชอบหลกัสตูรโครงการพเิศษ และรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนรายวิชา

ในหลกัสตูรโครงการพเิศษ ตองดำเนนิการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของการจดัการหลกัสตูร
และการเรียนการสอน ดังนี้
10.1 ใหการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีไดคุณภาพและ

มาตรฐานทัดเทียมกันกับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบปกติ
10.2 ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารย และการประเมินผลการจัดการหลักสูตร

ตามระบบและหลักเกณฑการประกันคุณภาพท่ีคณะและหรือมหาวิทยาลัยกำหนด และ
เสนอรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการอำนวยการ ทุกส้ินปการศึกษา

10.3 การวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนในหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตร
ระบบปกติ ใหใชมาตรฐานเดียวกันและประเมินผลรวมกัน

10.4 ใหคณะกรรมการอำนวยการ จัดทำสรุปและรายงานผลการประเมินหลักสูตรโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
ทุกสิ้นปการศึกษา

ขอ 11 การขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
ใหคณะที่จะขออนุมัติจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ ดำเนินการตามขั้นตอน

การขออนุมัติตามที่กำหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 12 การดำเนนิการรับสมคัรและคัดเลือกนกัศกึษา การกำหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษา การจดั
สรรเงินรายได และคาใชจายในการบริหารและจัดการหลักสตูร ใหจัดทำเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัย

ขอ 13 หลักสูตรโครงการพิเศษที่เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันหรือหนวยงานอื่น
เพื่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันหรือหนวยงานน้ันเปนการเฉพาะ ใหการบริหารหลักสูตร
การกำหนดอัตราคาธรรมเนยีมการศกึษา การจดัสรรเงนิรายได และการกำหนดคาใชจายในการ
บริหารและจัดการหลักสูตร เปนไปตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัย หรือตามขอตกลงความ
รวมมือระหวางสถาบัน

ขอ 14 การออกประกาศมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วของกบัระเบยีบนี ้ตองไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
อำนวยการและที่ประชุมคณบดี

ขอ 15 บรรดาหลกัสตูรโครงการพิเศษ และหลกัสตูรภาคพิเศษ (หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา) ทีไ่ดรบั
อนุมัติกอนการประกาศใชระเบียบนี้ ใหดำเนินการดังนี้
15.1 การบริหารและจัดการหลักสูตร ใหดำเนินการตามระเบียบน้ีและประกาศที่ออกตาม

ระเบียบน้ี ตั้งแตวันท่ีประกาศใชระเบียบเปนตนไป
15.2 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ใหใชอัตราตามที่กำหนดในระเบียบหรือประกาศเดิม

จนกวานักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
15.3 อัตราคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตร ใหดำเนินการตามระเบียบน้ีและประกาศ

ทีอ่อกตามระเบยีบนี ้ภายในปการศกึษา 2548
15.4 เกณฑการจัดสรรเงินรายไดใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหจัดสรรตามเกณฑเดิมที่

ใชสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ และหลักสตูรภาคพิเศษ (ระดับบณัฑติศกึษา) จนถึง
สิน้สดุภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2548
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ขอ 16 ใหอธิการบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหาการปฏบิตัติาม
หรือสืบเน่ืองจากระเบียบน้ี ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีเปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก  เภา สารสิน
(เภา  สารสิน)

                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ขอ 16 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหาการปฏบิตัติาม
หรือสืบเน่ืองจากระเบียบน้ี ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีเปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก  เภา สารสนิ
(เภา  สารสนิ)

                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 724/2548)
เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

	 เพื่อให้การดําเนินการรับเข้าศึกษา	 และการให้บริการแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ 

ท่ีประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ฉะนั้น	อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา	20	และมาตรา	23(1)	แหง่พระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน่	พ.ศ.	2541	 

โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดใีนคราวประชมุครัง้ที	่	16/2548	เมือ่วนัที	่14	กนัยายน	พ.ศ.	

2548	จงึออกประกาศเกีย่วกบัการรับนักศกึษาชาวตา่งประเทศเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน่	

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

	 ข้อ	1.	 ประกาศน้ีเรียกว่า	 “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (ฉบับที่	 724/2548)	 

เรื่องการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

	 ข้อ	2.		 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (ฉบับที่	 664/2541)	 เรื่อง	การรับ

นักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ข้อ	3.		 ประกาศฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเปน็ต้นไป	บรรดาประกาศ

หรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ขัดกับประกาศนี้	ให้ใช้ข้อความในประกาศนี้แทน

	 ข้อ	4	 ในประกาศนี้

	 	 “มหาวิทยาลัย”		 หมายถึง		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “สภามหาวิทยาลัย”		 หมายถึง		 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “อธิการบดี”		 หมายถึง		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “คณะ”		 หมายถึง		 คณะ	 หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 

	 	 	 	 	 ค ณ ะ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ใ น กํ า กั บ 

	 	 	 	 	 มหา วิทยา ลัยขอนแก่ นที่ รั บ 

	 	 	 	 	 นกัศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษา

	 	 “คณบดี”		 หมายถึง		 คณบดีของคณะ	 หรือผู้บริหาร 

	 	 	 	 	 ของหนว่ยงานเทยีบเทา่คณะ	และ 

	 	 	 	 	 องค์กรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

	 	 	 	 	 ท่ีรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษา
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	 	 “นักศึกษาชาวต่างประเทศ”		 หมายถึง		 บุคคลผู้มิ ได้ถือสัญชาติ ไทย	 

	 	 	 	 	 ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาติ	และ 

	 	 	 	 	 มีภูมิลําเนาอยู่นอกประเทศ

	 	 “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”	 หมายถึง		 สํานักทะเบียนและประมวลผล	 

	 	 	 	 	 ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่	 

	 	 	 	 	 (ฉบับที่	3/2548)

	 	 “หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ”	 หมายถึง		 หน่วยบริการนักศึกษาชาวต่างประเทศ	 

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ข้อ	5.		 การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามประกาศน้ี	หมายถึง

	 	 5.1	 การรับเข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย

	 	 5.2		 การรับเข้าศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	โดยไม่ขอรับปริญญา

	 	 5.3		 การรับเข้าร่วมฝึกงาน	หรือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพหรือฝึกปฏิบัติการวิจัย

	 	 5.4		 การรบัเขา้ร่วมกจิกรรมลกัษณะอืน่	ๆ 	ของคณะหรอืมหาวิทยาลยัโดยได้รบั

อนุมัติจากอธิการบดี	หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

	 ข้อ	6.	 การพิจารณารับนักศึกษาชาวต่างประเทศตามข้อ	5.1	เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

	 	 6.1	 ในระดับปริญญาตรี	ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ	

ประจําคณะนั้น	ๆ	

	 	 6.2	 ในระดบับัณฑติศกึษา	ใหค้ณะเสนอชือ่ตอ่บณัฑติวทิยาลยั	และคณบดบีณัฑติ

วิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

	 ข้อ	7.	 การพิจารณารับนักศึกษาชาวต่างประเทศตามข้อ	5.2	-	5.4	เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	

ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ

	 ข้อ	8.	 การออกหนังสือรับรองการรับเข้าสําหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ	และหนังสือ

รับรองเพือ่การขอวีซา่เขา้ประเทศไทย	ใหอ้ธกิารบดหีรอืผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเปน็ผู้มีอาํนาจลงนาม

	 ข้อ	9.	 ข้อกําหนดอ่ืน	ๆ 	ท่ีมิได้กล่าวไว้ในประกาศน้ี	ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการศึกษา

ข้ันปริญญาตรี	ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	และระเบียบหรือประกาศต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง

ของมหาวิทยาลัย	

	 ข้อ	10.	การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 ของนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

ให้ปฏิบัติตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดหรือปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลง 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นสังกัดของนักศึกษา 

ชาวต่างประเทศ	นั้น	ๆ	
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	 ข้อ	 11	 ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศให้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

	 ข้อ	12	 คณะอาจออกประกาศแนวปฏิบัติอ่ืนใดได้อีกเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ีได้

	 ข้อ	13	 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี	 ให้กรณีมีปัญหาให้การตีความหรือ

การปฏิบัติตามประกาศน้ี	ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด	และคําช้ีขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด

	 	 ประกาศ		ณ		วันที่	21	กันยายน	พ.ศ.	2548

   

																																																																(ลงชื่อ)																						กุลธิดา		ท้วมสุข

																																																																																			(รองศาสตราจารย์กุลธิดา		ท้วมสุข)

																																																																														รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น		
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ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 724/2548

1.  การสมัครเข้าศึกษา

	 1.1		ผู้สมัครเข้าศึกษาติดต่อมายังหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	บัณฑิตวิทยาลัย	หรือคณะ	

เพื่อขอข้อมูลการศึกษา	 เอกสารใบสมัคร	 โปรแกรมการศึกษา	และข้อมูลอื่น	ๆ	 	ที่จําเป็นสําหรับ

การสมัครเข้าศึกษา

	 1.2		หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	 บัณฑิตวิทยาลัย	หรือคณะ	จัดส่งชุดเอกสารในสมัคร

โปรแกรมการศึกษา	และข้อมูลอื่น	ๆ	 ท่ีจําเป็นสําหรับการสมัครเข้าศึกษา	ค่าใช้จ่ายและอื่น	ๆ		 

ให้กับผู้สมัครในข้อ	1.1	

	 1.3		ผู้สมัครเข้าศึกษากรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์	 และจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครและ

หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน	ๆ	 	กลับมายังหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	 (กรณีระดับปริญญาตรี)	 

หรอืบณัฑติวทิยาลยั	(กรณรีะดบับัณฑติศกึษา)	เพือ่พจิารณาตรวจสอบความสมบรูณ์ของใบสมคัร

ก่อนส่งให้คณะพิจารณาการรับเข้าศึกษา	ทั้งน้ี	 นักศึกษาที่สมัครมาเรียนด้วยทุนส่วนตัวต้องมี 

หลักฐานทางการเงินแสดงด้วย	เช่น	หนังสือรับรองจากธนาคาร	(bank	statement)

2.  การรับเข้าศึกษา

	 2.1		ระดับปริญญาตรี

	 	 2.1.1		 หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	 จัดส่งใบสมัครและเอกสารอื่น	ๆ	 ที่ได้รับ 

การตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว	 ไปยังคณะ	 เพื่อให้พิจารณาการรับเข้าศึกษา	ทั้งนี้	 การพิจารณา

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะนั้น	ๆ

	 	 2.1.2		 คณะแจ้งผลการรบันักศกึษาชาวตา่งประเทศมายงัหนว่ยบรกิารนกัศกึษานานาชาติ

	 	 2.1.3		 หนว่ยบรกิารนกัศกึษานานาชาต	ิดาํเนนิการแจง้ผลการพจิารณารบัเขา้	และดาํเนนิ

การเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการรับเข้าและหนังสือรับรองเพ่ือการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย	

พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สมัคร	และสําเนาให้คณะทราบรวมทั้งแจ้งผลการรับเข้าศึกษา

แก่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ	 เจ้าของทุนการศึกษา	 สถาบันต้นสังกัดของนักศึกษาชาว 

ต่างประเทศ	และบุคคลหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ตามสมควร

	 	 2.1.4		 ผู้สมัครแจ้งยืนยันการเข้าศึกษา	 พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัครที่พักมายัง 

หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ

	 	 2.1.5		 หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการ

อํานวยความสะดวกด้านต่าง	ๆ	แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ	 ในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น
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	 2.2		ระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 2.2.1		 บัณฑิตวิทยาลัย	จัดส่งใบสมัครและเอกสารอ่ืน	ๆ 		ท่ีได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์

แล้วไปยังคณะ	 เพื่อให้พิจารณาการรับเข้าศึกษา	 ท้ังน้ี	การพิจารณาต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะนั้น	ๆ

	 	 2.2.2		 คณะเสนอชื่อต่อบัณฑิตวิทยาลัย	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการรรับเข้า

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 2.2.3		 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแจ้งผลการพิจารณารับเข้า	และดําเนินการเกี่ยวกับ 

การออกหนังสือรับรองการรับเข้าและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย	พร้อม

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สมัคร	 และสําเนาให้คณะทราบ	 รวมทั้งแจ้งผลการรับเข้าศึกษา 

แก่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ	 เจ้าของทุนการศึกษา	 สถาบันต้นสังกัดของนักศึกษา 

ชาวต่างประเทศ	และบุคคลหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ตามสมควร

	 	 2.2.4	 ผู้สมัครแจ้งยืนยันการเข้าศึกษา	 พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัครที่พักมายัง 

บัณฑิตวิทยาลัย

	 	 2.2.5		 บัณฑิตวิทยาลัย	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอํานวยความสะดวก

ด้านต่าง	ๆ	แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.  การดําเนินการด้านทะเบียนนักศึกษา

	 3.1		เม่ือนักศึกษาชาวต่างประเทศเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ใหน้กัศกึษาชาวต่างประเทศ 

ที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	รายงานตัวที่หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	สําหรับนักศึกษา 

ชาวต่างประเทศที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้รายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัย

	 3.2		สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ	 รับผิดชอบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	 การลงทะเบียน 

วิชาเรียน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดการ

จัดสรรเงินแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	การออกบัตรประจําตัวนักศึกษา	การประเมินผลการศึกษา 

การรายงานผลการศกึษา	และการรายงานขอ้มลูอืน่	ๆ 	แกนั่กศกึษา	และ/หรอื	หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	

อย่างนอ้ย	ภาคการศกึษาละครัง้	รวมทัง้การออกปรญิญาเปน็ฉบบัภาษาไทย	(มชีือ่-สกลุ	เปน็ภาษา

อังกฤษ)	และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

4. การให้บริิการแก่นักศึกษา

	 4.1	 หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	ประสานงานไปยังหอพัก	และ/หรือ	จัดหาครอบครัว 

อุปถัมภ์แล้วแต่กรณีตามที่นักศึกษาร้องขอ

	 4.2		หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	ประสานไปยังสํานักวิทยบริการ	และศูนย์คอมพิวเตอร์

หรือหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ	 ที่ได้รับอนุมัติ 

ให้เข้าศึกษาตามระเบียบนี้

	 4.3		หนว่ยบรกิารนักศกึษานานาชาต	ิทาํหน้าทีใ่หค้าํปรึกษาในดา้นการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั



176      คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  2560

ข้ันตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเพ่ือเข้าศึกษาหรือทํากิจกรรม (ตามข้อ 5.2 - 5.4)

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 724/2548

1. การสมัครเข้าศึกษาหรือทํากิจกรรม

	 1.1	ผู้สมัครเข้าศึกษาหรือทํากิจกรรมตามข้อ	5.2	-	5.4	 ในประกาศมหาวิทยาลััยขอนแก่น	

ฉบับที่	 724/2548	 ติดต่อมายังหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	หรือคณะ	 เพื่อขอข้อมูลในการ

สมัครเข้าศึกษาหรือทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย

	 1.2		หนว่ยบรกิารนกัศกึษานานาชาติ	หรอืคณะ	จดัสง่ชดุเอกสารใบสมัคร	โปรแกรมการศึกษา

และข้อมูลอื่น	ๆ	ที่จําเป็นสําหรับการสมัคร	ค่าใช้จ่าย	และอื่น	ๆ	ให้กับผู้สมัครในข้อ	1.1

	 1.3		ผู้สมัครเข้าศึกษากรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์	และจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครและ 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ		กลับมายังหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	หรือคณะ

2. การรับเข้าศึกษาหรือทํากิจกรรม

	 2.1	ในกรณีที่ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ

	 	 2.1.1	 หนว่ยบรกิารนกัศกึษานานาชาต	ิจดัสง่ใบสมคัรและเอกสารอืน่	ๆ 		ทีไ่ดรั้บการตรวจ

สอบความสมบูรณ์แล้ว	 ไปยังคณะ	 เพื่อให้พิจารณาการรับเข้าศึกษาหรือทํากิจกรรม	ทั้งนี้	 โดยให้

คณบดีเป็นผู้อนุมัติ

	 	 2.1.2		คณะแจง้ผลการรบันกัศกึษาชาวตา่งประเทศมายังหนว่ยบรกิารนกัศึกษานานาชาติ

	 	 2.1.3		หนว่ยบรกิารนกัศกึษานานาชาต	ิดาํเนนิการแจ้งผลการพจิารณารบัเขา้	และดาํเนนิ

การเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการรับเข้าและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย	

พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สมัคร	 และสําเนาให้คณะทราบ	 รวมทั้งแจ้งผลการรับเข้า

ศึกษาหรือทํากิจกรรมแก่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ	 เจ้าของทุนการศึกษา	สถาบันต้นสังกัด 

ของนักศึกษาชาวต่างประเทศและบุคคลหรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ตามสมควร

	 	 2.1.4		ผู้สมัครแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาหรือทํากิจกรรม	พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัคร 

ที่พักมายังหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ

	 	 2.1.5		หนว่ยบรกิารนักศกึษานานาชาต	ิประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ในการอํานวย

ความสะดวกด้านต่าง	ๆ	แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ	ในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 2.2		ในกรณีที่ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังคณะ

	 	 2.2.1	 คณะตรวจสอบความสมบูรณข์องใบสมัครและเอกสารอืน่	ๆ 	ทีไ่ดร้บั	และพจิารณา

การรับเข้าศึกษาหรือทํากิจกรรม	ทั้งนี้	โดยให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
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	 	 2.2.2		คณะแจง้ผลการรับนักศกึษาชาวตา่งประเทศ	มายงัหนว่ยบริการนกัศึกษานานาชาติ

	 	 2.2.3		หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการ 

รับเข้าและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย	พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่	 

คณะ	เพื่อให้คณะดําเนินการแจ้งผลการรับเข้าให้ผู้สมัครทราบ

	 	 2.2.4		คณะดาํเนนิการแจง้ผลการรบัเขา้ศกึษาหรอืทาํกจิกรรมแกส่าํนกับรหิารและพฒันา

วิชาการ	 เจ้าของทุนการศึกษา	 สถาบันต้นสังกัดของนักศึกษาชาวต่างประเทศ	 และบุคคลหรือ 

หน่วยงานอื่น	ๆ	ตามสมควร

	 	 2.2.5		ผูส้มคัรแจง้ยนืยนัการเขา้ศึกษาหรอืทํากจิกรรม	พรอ้มทัง้สง่เอกสารการสมัครทีพ่กั

มายังคณะ	โดยคณะส่งสําเนาแจ้งหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ

	 	 2.2.6		คณะทําการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการอํานวยความสะดวก 

ด้านต่าง	ๆ 	แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ	ในการเข้ามาศึกษาหรือทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. การดําเนินการด้านทะเบียนนักศึกษา

	 3.1		เมื่อนักศึกษาชาวต่างประเทศเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ให้นักศึกษาชาว 

ต่างประเทศที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	 รายงานตัวที่หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ

หรือคณะ	 โดยหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติ	หรือคณะจะเป็นผู้ประสานในการขึ้นทะเบียน 

ของนักศึกษาชาวต่างประเทศกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการต่อไป

	 3.2	สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ	รับผิดชอบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	การลงทะเบียนวิชา

เรยีน	การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่ใชจ้า่ยอืน่	ๆ 	ตามทีม่หาวทิยาลัยกําหนด	การจดัสรร

เงนิแกห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	การออกบตัรประจําตวันกัศกึษา	การประเมนิผลการศึกษา	การรายงาน

ผลการศึกษา	และการรายงานข้อมูลอื่น	ๆ		แก่นักศึกษา	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การให้บริการแก่นักศึกษา

	 4.1	หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ	ประสานงานไปยังหอพัก	 และ/หรือ	 จัดหา

ครอบครัวอุปถัมภ์	แล้วแต่กรณีตามที่นักศึกษาร้องขอ

	 4.2	หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ	ประสานไปยังสํานักวิทยบริการ	 และศูนย์

คอมพิวเตอร์	หรือหน่วยงานอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ	ท่ีได้รับอนุมัติ

ให้เข้าศึกษาหรือทํากิจกรรมตามระเบียบนี้

	 4.3	หน่วยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ	ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันักศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ

พ.ศ. 2552

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการ
ศกึษาสำหรับนกัศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11(1) และ
มาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติ
สภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ที ่ 8/2552 เมือ่วนัที ่ 5 สงิหาคม 2552 สภามหาวทิยาลยั
จงึวางระเบียบไวดงัน้ี

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษา
สำหรบันักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบังคบักบันกัศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีภาคปกต ิทีม่สีถานภาพเปนนัก
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน นบัตัง้แตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
นกัศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549” บรรดาระเบียบ ขอบงัคบั คำสัง่หรอืประกาศอ่ืนใด
ทีข่ดัแยง หรอืแยงกบัระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศกึษา หมายถงึ นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ระดบั

ปรญิญาตร ีภาคปกติ
คาธรรมเนยีมการศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากนักศึกษาเปน

อตัราเหมาจายตอภาคการศกึษา
คาธรรมเนยีมรกัษา หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษา

เพือ่รกัษาสถานภาพการเปนนกัศกึษา
ในกรณีทีล่งทะเบียนครบตามหลกัสตูร
และกรณีทีล่าพกัการศึกษา

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถึง คาธรรมเนยีมอืน่ท่ีเรียกเกบ็จากนกัศกึษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่กีย่วของ

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

	 ข้อ	2	 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี	 ภาคปกติ	 ท่ีมีสถานภาพเป็น	 

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	นับตั้งแต่ปีการศึกษา	2552	เป็นต้นไป

ขอ 5 คาธรรมเนยีม ประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนยีมรกัษาสถานภาพการเปนนกัศกึษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ี เสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ แลวจงึกำหนดอตัรา
คาธรรมเนียมดงักลาวตามหลักการท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั แลวทำเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ 7 นกัศกึษาในโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษา หรือนกัศกึษาตามความ
รวมมือจากองคกรอื่น ๆ ที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีการลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ใหไดรบัการลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมตามขอตกลงท่ีกำหนดไว

ขอ 8 สำหรบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2549 ใหใชระเบยีบเตมิทีเ่กีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา ในกรณีทีน่กัศกึษาดังกลาวถูกส่ังใหพนสภาพการเปนนักศกึษา และเม่ือ
กลบัเขาศกึษาดวยกรณใีดกต็ามตัง้แตปการศกึษา 2549 ใหบงัคบัใชตามระเบยีบนี้

ขอ 9 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ใหเสนอสภามหาวทิยาลยัเปน
ผวูนิจิฉยัและใหถอืเปนทีสุ่ด

ขอ 10 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวธิปีฏบิตัเิพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 24  สงิหาคม  พ.ศ.  2552

                                             (ลงชือ่)   พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
                                                                        (เภา สารสนิ)
                                                               นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันักศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ

พ.ศ. 2552

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการ
ศกึษาสำหรับนกัศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11(1) และ
มาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติ
สภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ที ่ 8/2552 เมือ่วนัที ่ 5 สงิหาคม 2552 สภามหาวทิยาลัย
จงึวางระเบียบไวดังน้ี

ขอ 1 ระเบียบนีเ้รยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษา
สำหรบันักศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบักบันกัศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีภาคปกต ิทีม่สีถานภาพเปนนัก
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน นบัต้ังแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
นกัศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549” บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คำสัง่หรอืประกาศอ่ืนใด
ทีข่ดัแยง หรอืแยงกบัระเบียบนี ้ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศึกษา หมายถงึ นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ระดบั

ปรญิญาตร ีภาคปกติ
คาธรรมเนยีมการศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนยีมท่ีเรียกเกบ็จากนกัศกึษาเปน

อตัราเหมาจายตอภาคการศกึษา
คาธรรมเนยีมรกัษา หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษา

เพือ่รกัษาสถานภาพการเปนนักศกึษา
ในกรณีทีล่งทะเบียนครบตามหลกัสตูร
และกรณีทีล่าพกัการศึกษา

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถึง คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเกบ็จากนักศกึษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่กีย่วของ

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

ขอ 5 คาธรรมเนยีม ประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนยีมรกัษาสถานภาพการเปนนักศกึษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธิการบดโีดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ี เสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ แลวจงึกำหนดอตัรา
คาธรรมเนียมดงักลาวตามหลกัการทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั แลวทำเปนประกาศ
มหาวทิยาลยัและรายงานใหสภามหาวทิยาลยัทราบ

ขอ 7 นกัศกึษาในโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษา หรอืนกัศึกษาตามความ
รวมมือจากองคกรอื่น ๆ ที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีการลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ใหไดรบัการลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมตามขอตกลงท่ีกำหนดไว

ขอ 8 สำหรบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2549 ใหใชระเบยีบเตมิทีเ่กีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา ในกรณีทีน่กัศกึษาดังกลาวถูกสัง่ใหพนสภาพการเปนนักศกึษา และเม่ือ
กลบัเขาศกึษาดวยกรณใีดกต็ามตัง้แตปการศกึษา 2549 ใหบังคบัใชตามระเบยีบน้ี

ขอ 9 ในกรณทีีม่ปีญหาเก่ียวกบัการปฏิบัตติามระเบยีบนี ้ใหเสนอสภามหาวทิยาลยัเปน
ผวูนิจิฉยัและใหถอืเปนท่ีสดุ

ขอ 10 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวธิปีฏบิตัเิพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 24  สงิหาคม  พ.ศ.  2552

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

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ ๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษาข้ันปริญญาตรี

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธภิาพ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามขอ ๖ ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชมุครัง้ที ่๙/๒๕๕๕  เม่ือวนัที ่๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕  จงึออกประกาศไว ดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๕"

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับกบันกัศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ทีม่สีถานภาพ
เปนนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีเ่ขาศกึษาในปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

ขอ ๓ อตัราในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษา สำหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอียดตามบัญชแีนบทายประกาศน้ี

ขอ ๔ การเรยีกเก็บคาธรรมเนยีมอืน่ๆ ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ ๕ เงนิคาธรรมเนียมการศึกษา ทีช่ำระแลวตามอัตราการเรียกเกบ็ทีก่ำหนดไว

แนบทายประกาศน้ีจะขอคืนไมได
ขอ ๖ นกัศึกษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมการศกึษาเตม็ตามอตัราเหมาจายมสีทิธิไ์ดรบับรกิาร

ตาง ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัจะกำหนด โดยไมเสยีคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ เพิม่เตมิ
ขอ ๗ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี และมีอำนาจออกประกาศเก่ียวกับ

วธิปีฏบิตั ิซึง่ไมขัดหรือแยงกบัประกาศน้ี

ประกาศ ณ วนัที ่ ๖  มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

                                 (ลงชือ่)             กติตชิยั  ไตรรตันศริชิยั
         (รองศาสตราจารยกติติชยั ไตรรัตนศริชิยั)

  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

บญัชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บญัชทีี ่๑ คาธรรมเนยีมการศกึษา

คาธรรมเนยีมการศกึษา ( Tuition Fee ) ตอภาคการศกึษา สำหรบันักศกึษาปริญญาตรี ภาคปกติ
ทีเ่ขาศกึษาในปการศกึษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

คณะวิชา อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา (บาท)
๑. คณะแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๒. คณะทนัตแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๓. คณะพยาบาลศาสตร ๑๘,๐๐๐
๔. คณะเภสัชศาสตร ๑๘,๐๐๐
๕. คณะเทคนิคการแพทย ๑๘,๐๐๐
๖. คณะสตัวแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๗. คณะสาธารณสุขศาสตร ๑๘,๐๐๐
๘. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๑๘,๐๐๐
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร ๑๕,๐๐๐
๑๐. คณะวทิยาการจัดการ ๑๕,๐๐๐
๑๑. คณะเกษตรศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๒. คณะวทิยาศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๓. คณะเทคโนโลยี ๑๒,๐๐๐
๑๔. วทิยาเขตหนองคาย (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ๑๒,๐๐๐
๑๕. คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๖. คณะศลิปกรรมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๗. คณะศกึษาศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๘. วทิยาเขตหนองคาย (สาขาวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร) ๑๐,๐๐๐

คาธรรมเนยีมการศึกษาภาคการศกึษาฤดรูอน ใหชำระครึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษา
ภาคปกติ

คาธรรมเนยีมการลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑,๑๐๐ บาท
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********************

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี  ๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศึกษาข้ันปริญญาตรี

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธภิาพ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามขอ ๖ ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชมุครัง้ที ่๙/๒๕๕๕  เม่ือวนัที ่๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕  จงึออกประกาศไว ดงัตอไปน้ี

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษาขัน้ปรญิญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๕"

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับกบันกัศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ทีม่สีถานภาพ
เปนนกัศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีเ่ขาศกึษาในปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

ขอ ๓ อตัราในการเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษา สำหรบันกัศกึษาระดับปรญิญาตรี
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอียดตามบัญชแีนบทายประกาศน้ี

ขอ ๔ การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ๆ ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ ๕ เงนิคาธรรมเนียมการศึกษา ทีช่ำระแลวตามอัตราการเรียกเก็บทีก่ำหนดไว

แนบทายประกาศน้ีจะขอคืนไมได
ขอ ๖ นกัศึกษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมการศกึษาเตม็ตามอตัราเหมาจายมสีทิธิไ์ดรบับรกิาร

ตาง ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัจะกำหนด โดยไมเสยีคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ เพิม่เติม
ขอ ๗ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี และมีอำนาจออกประกาศเก่ียวกับ

วธิปีฏบิตั ิซึง่ไมขัดหรือแยงกบัประกาศน้ี

ประกาศ ณ วนัที ่ ๖  มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

                                 (ลงชือ่)             กติตชิยั  ไตรรตันศริชิยั
         (รองศาสตราจารยกติติชยั ไตรรัตนศริชัิย)

  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

บญัชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บญัชทีี ่๑ คาธรรมเนยีมการศกึษา

คาธรรมเนียมการศกึษา ( Tuition Fee ) ตอภาคการศกึษา สำหรบันักศกึษาปรญิญาตร ีภาคปกติ
ทีเ่ขาศกึษาในปการศกึษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

คณะวิชา อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา (บาท)
๑. คณะแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๒. คณะทนัตแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๓. คณะพยาบาลศาสตร ๑๘,๐๐๐
๔. คณะเภสชัศาสตร ๑๘,๐๐๐
๕. คณะเทคนิคการแพทย ๑๘,๐๐๐
๖. คณะสตัวแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๗. คณะสาธารณสุขศาสตร ๑๘,๐๐๐
๘. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๑๘,๐๐๐
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร ๑๕,๐๐๐
๑๐. คณะวทิยาการจัดการ ๑๕,๐๐๐
๑๑. คณะเกษตรศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๒. คณะวิทยาศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๓. คณะเทคโนโลยี ๑๒,๐๐๐
๑๔. วทิยาเขตหนองคาย (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ๑๒,๐๐๐
๑๕. คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๖. คณะศลิปกรรมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๗. คณะศกึษาศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๘. วทิยาเขตหนองคาย (สาขาวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร) ๑๐,๐๐๐

คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคการศกึษาฤดรูอน ใหชำระครึง่หนึง่ของคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ

คาธรรมเนยีมการลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑,๑๐๐ บาท
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บญัชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บญัช ี๒ คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ทีเ่รยีกเกบ็ตามรายการ

รายการ

๑. คาปรบัลงทะเบยีนวชิาเรยีนชากวากำหนด วนัละ.....บาท
แตไมเกนิ ๓,๐๐๐ บาท

๒. คายืน่ใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศกึษา
๓. คาบตัรประจำตวันกัศกึษาบัตรละ
๔. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
๕. คาหนังสอืรบัรองฉบับจริงหรือฉบับสำเร็จการศึกษาฉบับละ
๖. คาหนงัสอืรบัรองการเปนนักศกึษาฉบบัละ
๗. คาหนังสอืรบัรองอ่ืน ๆ ฉบับละ
๘. คาใบแปลปรญิญาบัตรฉบบัละ
๙. คาขึน้ทะเบียนบัณฑติ
๑๐. คาขึน้ทะเบียนอนุปริญญา
๑๑. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ
๑๒. คาธรรมเนียมสงหลกัฐานการศึกษาภายในประเทศ

ทางไปรษณียคร้ังละ
๑๓. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาตางประเทศ

ทางไปรษณยีคร้ังละ
๑๔. คาธรรมเนยีมขอเปลีย่นแปลงแกไขรายการลงทะเบยีนวชิาเรยีน

รายการละ
๑๕. คาขอคนืสถานภาพนกัศกึษาครัง้ละ

จำนวนเงิน (บาท)

๕๐

๒๐๐
๑๐๐
๓๐
๓๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
๘๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๕๐

๒๐๐

๓๐

๑,๐๐๐

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 651/2553)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

วทิยาลัยการปกครองทองถิน่

เพ่ือใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ สำหรบัหลกัสตูรระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย
และมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการและบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยั
การปกครองทองถิน่ ในคราวประชุมครัง้ที ่3/2553 เม่ือวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จงึออก
ประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน  (ฉบบัที ่651/2553) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลักสูตรระดบัปริญญาตร ีวทิยาลยัการปกครองทองถิน่”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ี
เขาศกึษาในวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ มหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แตภาคตน ปการศกึษา 2553
เปนตนไป แตทัง้น้ีไมรวมถึงนักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในหลกัสตูรตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวทิยาลยัขอนแกนกบักรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตร ีกำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน 14,000 บาท

3.2 กรณีที่เปนการลงทะเบียนตามระยะเวลาของหลักสูตรแลวหรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ีใหอนโุลมใชตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คาธรรมเนยีมการศกึษา

********************
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บญัชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บญัช ี๒ คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ทีเ่รยีกเกบ็ตามรายการ

รายการ

๑. คาปรบัลงทะเบียนวชิาเรียนชากวากำหนด วนัละ.....บาท
แตไมเกนิ ๓,๐๐๐ บาท

๒. คายืน่ใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศกึษา
๓. คาบัตรประจำตวันกัศึกษาบัตรละ
๔. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
๕. คาหนงัสอืรบัรองฉบับจริงหรอืฉบับสำเร็จการศึกษาฉบับละ
๖. คาหนงัสอืรบัรองการเปนนกัศกึษาฉบบัละ
๗. คาหนังสอืรบัรองอ่ืน ๆ ฉบบัละ
๘. คาใบแปลปรญิญาบัตรฉบบัละ
๙. คาขึน้ทะเบียนบัณฑติ
๑๐. คาข้ึนทะเบียนอนุปริญญา
๑๑. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ
๑๒. คาธรรมเนียมสงหลกัฐานการศึกษาภายในประเทศ

ทางไปรษณียคร้ังละ
๑๓. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาตางประเทศ

ทางไปรษณียคร้ังละ
๑๔. คาธรรมเนยีมขอเปลีย่นแปลงแกไขรายการลงทะเบยีนวชิาเรยีน

รายการละ
๑๕. คาขอคนืสถานภาพนกัศกึษาครัง้ละ

จำนวนเงิน (บาท)

๕๐

๒๐๐
๑๐๐
๓๐
๓๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
๘๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๕๐

๒๐๐

๓๐

๑,๐๐๐

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 651/2553)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

วทิยาลยัการปกครองทองถิน่

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ สำหรบัหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรีของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย
และมปีระสทิธิภาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการและบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยั
การปกครองทองถิน่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2553 เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จงึออก
ประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบับที ่651/2553) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาตร ีวทิยาลยัการปกครองทองถิน่”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ี
เขาศกึษาในวทิยาลยัการปกครองทองถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แตภาคตน ปการศกึษา 2553
เปนตนไป แตทัง้น้ีไมรวมถึงนักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในหลกัสตูรตามโครงการความรวมมอืทางวชิาการ
ระหวางมหาวทิยาลยัขอนแกนกบักรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตร ีกำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน 14,000 บาท

3.2 กรณีที่เปนการลงทะเบียนตามระยะเวลาของหลักสูตรแลวหรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ีใหอนโุลมใชตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คาธรรมเนยีมการศกึษา

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

3.1.2	 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน		 14,000			 บาท
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศน้ีใหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่14  พฤษภาคม พ.ศ. 2553

                                                   ลงชือ่       กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารย ดร.กลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                  รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

หมายเหตุ ในการจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ท่ีผานมา
เปนการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมที่รับเขาศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยไดกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายอืน่ ๆ  ตามบันทึกขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการ
ระหวางสองหนวยงานเปนการเฉพาะ และในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยไดขยายการ
เปดรบักลมุผเูขาศกึษาประเภทบคุคลทัว่ไปเขาศกึษาใน 3 หลกัสตูรดงัน้ี คือ (1) หลกัสตูร
รฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (2) หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาการจัดการการคลัง (3) หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการ
งานชางและผังเมือง ซึง่ยงัไมมปีระกาศกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไว จงึเหน็ควร
ออกประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนียมการศกึษาฉบับน้ี แตทัง้น้ีไมเกนิอัตราคาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษในระดับปริญญาตรีทีท่างมหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่ 49/2551)

เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรนานาชาติ
ระดบัปริญญาตรี ของวทิยาลยันานาชาต ิ(ฉบบัท่ี 2)

*******************
เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  สำหรบันกัศกึษาหลักสตูร

นานาชาต ิระดบัปรญิญาตรขีองวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัขอนแกน ซึง่มสีถานะเปนองคกร
ในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการ
บรหิารจัดการ และบังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความขอ 6(1) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
วทิยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ในคราวประชุม
ครัง้ที ่2/2551 เม่ือวนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 จงึออกประกาศดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที่
49/2551) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรี ของวิทยาลยันานาชาติ
(ฉบบัที ่2)”

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
ระดบัปรญิญาตรีของวทิยาลยันานาชาต ิตัง้แตปการศกึษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในบัญชีแนบทาย
ประกาศนี้

คาธรรมเนียมอื่นใดที่ไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่กีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 4 ใหคณบดวิีทยาลยันานาชาตเิปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการ
ตคีวามหรือไมสามารถปฏิบตัติามประกาศน้ี ใหคณะกรรมการอำนวยการเปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่8 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2551

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศน้ีใหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่14  พฤษภาคม พ.ศ. 2553

                                                   ลงชือ่       กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารย ดร.กลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                  รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

หมายเหตุ ในการจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ท่ีผานมา
เปนการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมที่รับเขาศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยไดกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศกึษาและคาใชจายอืน่ ๆ  ตามบันทึกขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการ
ระหวางสองหนวยงานเปนการเฉพาะ และในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยไดขยายการ
เปดรบักลมุผเูขาศึกษาประเภทบคุคลทัว่ไปเขาศกึษาใน 3 หลกัสตูรดงัน้ี คือ (1) หลกัสตูร
รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (2) หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาการจัดการการคลัง (3) หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
งานชางและผังเมือง ซึง่ยงัไมมปีระกาศกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไว จงึเหน็ควร
ออกประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนียมการศกึษาฉบับน้ี แตทัง้น้ีไมเกนิอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษในระดับปริญญาตรีทีท่างมหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศวทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่ 49/2551)

เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรนานาชาติ
ระดบัปรญิญาตร ีของวทิยาลยันานาชาต ิ(ฉบบัที ่2)

*******************
เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  สำหรบันกัศึกษาหลักสตูร

นานาชาต ิระดบัปรญิญาตรขีองวทิยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่มสีถานะเปนองคกร
ในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการ
บรหิารจัดการ และบังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความขอ 6(1) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
วทิยาลยันานาชาติ พ.ศ. 2551 ประกอบกับมตคิณะกรรมการอำนวยการวิทยาลยันานาชาติ ในคราวประชุม
ครัง้ที ่2/2551 เมือ่วนัที ่26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จงึออกประกาศดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที่
49/2551) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาหลกัสตูรนานาชาติระดบัปรญิญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ
(ฉบบัที ่2)”

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
ระดบัปรญิญาตรีของวิทยาลัยนานาชาต ิตัง้แตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในบัญชีแนบทาย
ประกาศนี้

คาธรรมเนียมอื่นใดที่ไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่กีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 4 ใหคณบดวิีทยาลยันานาชาตเิปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการ
ตคีวามหรือไมสามารถปฏิบตัติามประกาศน้ี ใหคณะกรรมการอำนวยการเปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่8 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2551

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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บญัชแีนบทายประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 49/2551)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสูตรนานาชาตริะดบัปริญญาตรี

ของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบบัท่ี 2)

1. คาธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก (Application Fee) และคาธรรมเนียมการรายงานตัว
และข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษา (Admission Fee)

2. คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา (Tuition Fee per Semester)

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

4. คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันกัศกึษาจากสถาบนัการศึกษาอืน่ หรอืบคุคลภายนอกทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวิชาโดยไมขอรบัปรญิญา (Tuition Fee for Non-degree Student) ใหเรยีกเกบ็เปนคา
หนวยกิต ดงันี้

รายการคาธรรมเนียม อตัราคาธรรมเนียม (บาท)
1.1
1.2

คาสมคัรและสอบคดัเลอืก (Application Fee)
คาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียน
เปนนกัศกึษา (Admission Fee)

500
10,000

คาธรรมเนยีมขางตน ครอบคลมุหนวยกติลงทะเบยีนวชิาเรยีน และคาธรรมเนยีมการใชบรกิาร
ตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยั ไดแก การประกนัอบัุตเิหต ุการบรกิารสขุภาพ หองสมดุ คอมพวิเตอร
และกจิการนักศกึษา

กลมุสาขาวิชา
อตัราคาธรรมเนียม (บาท)

ผูมีสัญชาติไทย
(Thai Nationality)

ผูไมมีสัญชาติไทย
(Non-Thai Nationality)

2.1
2.2

กลมุสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
กลมุสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

40,000
50,000

50,000
60,000

กลมุสาขาวิชา
อตัราคาธรรมเนียม (บาท)

ผูมีสัญชาติไทย
(Thai Nationality)

ผูไมมีสัญชาติไทย
(Non-Thai Nationality)

2.1
2.2

กลมุสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
กลมุสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

2,000
2,500

2,500
3,000

คาธรรมเนยีมขางตน ครอบคลมุคาธรรมเนยีมการใชบริการหองสมดุและคอมพวิเตอร

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1802/2552)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษของมหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพิเศษ และบงัเกดิผลดีตอราชการของมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ  12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่1/2548 เมือ่วนัท่ี 28  กรกฎาคม 2548 และทีป่ระชมุ
คณบดี คราวประชุมครัง้ที ่ 12/2552 เม่ือวนัที ่24 กรกฎาคม 2552 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2552  เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) ลงวันที ่ 17 สงิหาคม
2548  เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ  และขอความ
ในประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษาหลกัสูตร
โครงการพเิศษ และหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ ทกุฉบบัสำหรบันกัศกึษา
ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2548
และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบดี” หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรทีไ่ดรับอนมุตัใิหเปดสอนเปน

หลักสตูรโครงการพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548

“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ  ตามระเบยีบ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 ขอ 7

*******************
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บญัชแีนบทายประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่49/2551)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสูตรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรี

ของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบบัท่ี 2)

1. คาธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก (Application Fee) และคาธรรมเนียมการรายงานตัว
และข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษา (Admission Fee)

2. คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา (Tuition Fee per Semester)

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

4. คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันักศกึษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน หรอืบุคคลภายนอกทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวิชาโดยไมขอรบัปรญิญา (Tuition Fee for Non-degree Student) ใหเรยีกเกบ็เปนคา
หนวยกิต ดงันี้

รายการคาธรรมเนียม อตัราคาธรรมเนียม (บาท)
1.1
1.2

คาสมคัรและสอบคดัเลอืก (Application Fee)
คาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียน
เปนนกัศึกษา (Admission Fee)

500
10,000

คาธรรมเนยีมขางตน ครอบคลมุหนวยกติลงทะเบยีนวชิาเรยีน และคาธรรมเนยีมการใชบรกิาร
ตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยั ไดแก การประกนัอบัุตเิหต ุการบรกิารสขุภาพ หองสมดุ คอมพวิเตอร
และกจิการนักศกึษา

กลมุสาขาวิชา
อตัราคาธรรมเนียม (บาท)

ผูมีสัญชาติไทย
(Thai Nationality)

ผูไมมีสัญชาติไทย
(Non-Thai Nationality)

2.1
2.2

กลมุสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
กลมุสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

40,000
50,000

50,000
60,000

กลมุสาขาวิชา
อตัราคาธรรมเนียม (บาท)

ผูมีสัญชาติไทย
(Thai Nationality)

ผูไมมีสัญชาติไทย
(Non-Thai Nationality)

2.1
2.2

กลมุสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
กลมุสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

2,000
2,500

2,500
3,000

คาธรรมเนยีมขางตน ครอบคลมุคาธรรมเนยีมการใชบริการหองสมดุและคอมพวิเตอร

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1802/2552)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษของมหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพิเศษ และบังเกดิผลดีตอราชการของมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ  12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่1/2548 เม่ือวนัท่ี 28  กรกฎาคม 2548 และทีป่ระชมุ
คณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี  12/2552 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2552 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา  “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2552  เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่639/2548) ลงวันที ่ 17 สงิหาคม
2548  เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ  และขอความ
ในประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษาหลกัสตูร
โครงการพเิศษ และหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ ทกุฉบบัสำหรบันกัศกึษา
ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2548
และใหใชประกาศฉบบัน้ีแทน

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสตูรทีไ่ดรบัอนมุตัใิหเปดสอนเปน

หลกัสตูรโครงการพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548

“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ  ตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 ขอ 7

*******************
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“คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีร่บัผดิชอบการ
จดัการหลักสตูรโครงการพิเศษ

“คณบดี” หมายถึง คณบดหีรอืผบูรหิารหนวยงานท่ีรบัผดิชอบ
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะหรอืหนวยงาน
ทีร่บัผดิชอบการจัดการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ

“นกัศกึษากลมุท่ี 1” หมายถึง นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร

“นกัศกึษากลมุท่ี 2” หมายถึง นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ขอ 5 การกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษแตละหลกัสตูร ใหอธกิารบดอีอกเปนประกาศมหาวทิยาลยัตามคำ
แนะนำของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และ
คณะกรรมการอำนวยการ ทัง้น้ีตองไมเกนิอตัราหรอืวงเงนิทีก่ำหนดไวในบญัชี
แนบทายประกาศนี้

ขอ 6 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนีแ้ละบญัชีแนบทายประกาศนี ้ใหเปน
ไปตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบและประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีเกีย่วของกบั
คาธรรมเนียมการศึกษา ทัง้น้ียกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษสำหรบันกัศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 ซึง่คณะจะเรียกเก็บอกีไมได

ขอ 7 เงินคาธรรมเนยีมการศกึษาทีช่ำระแลวตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดไวแนบทาย
ประกาศน้ี จะขอรับคนืไมได

ขอ 8 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

         ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 ตลุาคม  พ.ศ. 2552

     (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                      (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                   รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                               ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1802/2552)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

*******************
1. คาธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลอืก และคาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียน

เปนนักศกึษา กำหนดดงัน้ี

2. คาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา กำหนดดงันี้

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)  
รายการคาธรรมเนียม ระดับ 

ปริญญาตรี 
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา
1.1 คาใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 

1.2 คาสมัครและสอบคัดเลือก 500 500 

1.3 คาธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน       
นักศึกษา 

2,000 3,000 

3. คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาฤดรูอน ใหจัดเกบ็ในอตัราครึง่หนึง่ของอตัรา
คาธรรมเนยีมสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

4. คาธรรมเนยีมสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
4.1 ระดับปริญญาตรี ภาคการศกึษาละ  10,000  บาท
4.2 ระดบับณัฑติศกึษา ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท

อัตราคาธรรมเนียม ไมเกิน (บาท) 

กลุมนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง 

กลุมที่ 1 30,000 40,000 70,000 

กลุมที่ 2 50,000 60,000 90,000 
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“คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีร่บัผดิชอบการ
จดัการหลักสตูรโครงการพิเศษ

“คณบดี” หมายถึง คณบดหีรอืผบูรหิารหนวยงานทีร่บัผดิชอบ
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะหรอืหนวยงาน
ทีร่บัผดิชอบการจัดการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ

“นกัศกึษากลมุท่ี 1” หมายถึง นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร

“นกัศกึษากลมุท่ี 2” หมายถึง นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ขอ 5 การกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษแตละหลกัสตูร ใหอธกิารบดอีอกเปนประกาศมหาวทิยาลยัตามคำ
แนะนำของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และ
คณะกรรมการอำนวยการ ทัง้น้ีตองไมเกนิอตัราหรอืวงเงนิท่ีกำหนดไวในบญัชี
แนบทายประกาศนี้

ขอ 6 คาธรรมเนียมอืน่ท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนีแ้ละบญัชีแนบทายประกาศนี ้ใหเปน
ไปตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบและประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนทีเ่กีย่วของกบั
คาธรรมเนียมการศึกษา ทัง้น้ียกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษสำหรบันกัศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 ซึง่คณะจะเรียกเก็บอกีไมได

ขอ 7 เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาทีช่ำระแลวตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดไวแนบทาย
ประกาศน้ี จะขอรับคนืไมได

ขอ 8 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

         ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 ตลุาคม  พ.ศ. 2552

     (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                      (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                   รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                               ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1802/2552)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

*******************
1. คาธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลอืก และคาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียน

เปนนักศกึษา กำหนดดงัน้ี

2. คาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา กำหนดดงัน้ี

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)  
รายการคาธรรมเนียม ระดับ 

ปริญญาตรี 
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา
1.1 คาใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 

1.2 คาสมัครและสอบคัดเลือก 500 500 

1.3 คาธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน       
นักศึกษา 

2,000 3,000 

3. คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาฤดรูอน ใหจัดเกบ็ในอตัราครึง่หนึง่ของอตัรา
คาธรรมเนียมสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

อัตราคาธรรมเนียม ไมเกิน (บาท) 

กลุมนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง 

กลุมที่ 1 30,000 40,000 70,000 

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

6. คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบันกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรอืบคุคลภายนอกทีล่ง
ทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา ใหเรียกเกบ็เปนคาหนวยกติ โดยใหคำนวณอตัรา
คาธรรมเนยีมการลงทะเบยีนเรยีนหนึง่หนวยกติ เทากบัคาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
ตามตารางในขอ 2 หารดวย 9 คาธรรมเนยีมการศกึษานี ้ใหครอบคลมุคาใชจายในการใชบรกิาร
หองสมุด บรกิารคอมพิวเตอร และบริการกีฬาดวย

7. คาธรรมเนยีมการสอบตางๆ ตอคร้ัง ในหลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษา

รายการคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม 
ไมเกิน (บาท) 

7.1 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 2,000 
7.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 3,000 
7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ 4,000 
7.4 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 5,000 
7.5 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 6,000 

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  960/2548)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

คณะเทคโนโลย ีหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคโนโลย ี “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ” เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือ
วนัที ่ 4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 960/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเทคโนโลย ีหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิต "

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน  ๆสำหรบัหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสูตรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆทีเ่กีย่ว
ของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

*******************
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5. คาธรรมเนยีมรกัษาสถานภาพการเปนนักศกึษา
5.1 ระดบัปรญิญาตรี ภาคการศกึษาละ  1,500  บาท
5.2 ระดบับณัฑติศกึษา ภาคการศึกษาละ  2,500  บาท

6. คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรือบุคคลภายนอกทีล่ง
ทะเบียนเรยีนรายวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา ใหเรียกเกบ็เปนคาหนวยกติ โดยใหคำนวณอตัรา
คาธรรมเนยีมการลงทะเบยีนเรยีนหนึง่หนวยกติ เทากบัคาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
ตามตารางในขอ 2 หารดวย 9 คาธรรมเนยีมการศกึษานี ้ใหครอบคลมุคาใชจายในการใชบรกิาร
หองสมุด บรกิารคอมพิวเตอร และบริการกีฬาดวย

7. คาธรรมเนยีมการสอบตางๆ ตอคร้ัง ในหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา

รายการคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม 
ไมเกิน (บาท) 

7.1 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 2,000 
7.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 3,000 
7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ 4,000 
7.4 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 5,000 
7.5 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 6,000 

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  960/2548)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเทคโนโลย ีหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคโนโลย ี “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ” เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่
วนัที ่ 4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน  ๆสำหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆท่ีเกีย่ว
ของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

*******************
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)   กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 962/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ
คณะสัตวแพทยศาสตร หลกัสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต”
เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ เอ้ือตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่  962/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลักสตูรโครงการพเิศษ คณะสตัวแพทยศาสตร
หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)   กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 962/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ
คณะสัตวแพทยศาสตร หลกัสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต”
เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ เอ้ือตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่  962/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะสตัวแพทยศาสตร
หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  40,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน  20,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                             รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                        ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 963/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยา
การคอมพวิเตอร”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 963/2548) เร่ือง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอ่ืนๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                             รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                        ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 963/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยา
การคอมพวิเตอร”  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 963/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลักสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                             (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                            รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                       ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 965/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

ระดบัปรญิญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดตีอมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 965/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต ทกุสาขาวชิา ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณลีงทะเบียนวิชาฝกงานวิชาเดยีวในภาคการศึกษาฤดูรอน นกัศกึษาไมตอง
จายคาธรรมเนยีมการศกึษา

3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอ่ืนๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                             (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                            รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                       ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 965/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

ระดบัปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

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

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ ทกุสาขาวชิา ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณลีงทะเบียนวิชาฝกงานวิชาเดยีวในภาคการศึกษาฤดูรอน นกัศึกษาไมตอง
จายคาธรรมเนยีมการศกึษา

3.3 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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3.4 กรณทีีล่งทะเบยีนแบบรวมเรยีนในรายวชิาทีไ่มไดกำหนดไวในหลกัสตูรหรอื
ลงทะเบียนเกินจากท่ีหลกัสตูรกำหนด นกัศกึษาตองจายคาธรรมเนียม
การศกึษาเพิม่เตมิในรายวชิาน้ันๆ ในอตัราดงันี้
3.4.1 รายวชิาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.4.1.1 บรรยาย หนวยกติละ    700 บาท
3.4.1.2 ปฏบัิตกิาร หนวยกติละ 1,700 บาท

3.4.2 รายวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.4.2.1 บรรยาย หนวยกิตละ 500 บาท
3.4.2.2 ปฏบัิตกิาร หนวยกิตละ 600 บาท

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 967/2548)
เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

คณะเทคนคิการแพทย หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
เทคนคิการแพทย”  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดตีอมหาวิทยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการหลักสูตรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 967/2548) เร่ือง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะเทคนคิการแพทย
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนคิการแพทย”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนด
ดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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3.4 กรณทีีล่งทะเบยีนแบบรวมเรยีนในรายวชิาทีไ่มไดกำหนดไวในหลกัสตูรหรอื
ลงทะเบียนเกินจากท่ีหลกัสตูรกำหนด นกัศกึษาตองจายคาธรรมเนียม
การศกึษาเพิม่เตมิในรายวชิาน้ันๆ ในอตัราดงัน้ี
3.4.1 รายวชิาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.4.1.1 บรรยาย หนวยกติละ    700 บาท
3.4.1.2 ปฏบัิตกิาร หนวยกติละ 1,700 บาท

3.4.2 รายวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.4.2.1 บรรยาย หนวยกิตละ 500 บาท
3.4.2.2 ปฏบัิตกิาร หนวยกิตละ 600 บาท

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอ่ืนๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 967/2548)
เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

คณะเทคนคิการแพทย หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคนคิการแพทย”  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 967/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะเทคนคิการแพทย
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลักสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนด
ดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                   (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                     (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 969/2548)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรเภสัชศาสตรบณัฑิต”  เปนไปดวย
ความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 969/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูร
เภสชัศาสตรบณัฑติ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลักสตูรเภสชัศาสตร
บณัฑิต ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา

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

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                   (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                     (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 969/2548)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ”  เปนไปดวย
ความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรเภสชัศาสตร
บณัฑติ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา

3.1.1 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ
3.1.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 35,000 บาท
3.1.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 17,500 บาท

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                    (ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 971/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ

ระดับปริญญาตรี
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ เอ้ือตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังที่  3/2548
เมือ่วนัที ่ 4 พฤศจกิายน 2548  จึงออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 971/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบัณฑติ ทกุสาขาวิชา ทีจ่ดัการเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                    (ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 971/2548)
เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ

ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ เอ้ือตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

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

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 971/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบัณฑติ ทกุสาขาวิชา ทีจ่ดัการเปนหลักสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 222/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

ระดบัปรญิญาตรี
หลกัสตูรนติิศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานติิศาสตร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบรหิารและการจดัการ และบงัเกิดผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำโครงการจัดต้ังคณะนิติศาสตร คราวประชุมคร้ังที่
1/2549 เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2549 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูร
โครงการพเิศษ  คราวประชมุครัง้ที ่ 1/2549  เม่ือวนัที ่ 23  มกราคม 2549  จงึออกประกาศ
ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่222/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
หลกัสตูรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวชิานติศิาสตร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลกัสูตร
นติศิาสตรบณัฑิต สาขาวชิานติศิาสตร ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 222/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

ระดบัปรญิญาตรี
หลกัสตูรนติิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบริหารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร คราวประชุมครั้งที่
1/2549 เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2549 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูร
โครงการพเิศษ  คราวประชมุครัง้ท่ี  1/2549  เมือ่วนัที ่ 23  มกราคม 2549  จงึออกประกาศ
ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่222/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
หลกัสตูรนิตศิาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลกัสตูร
นติศิาสตรบณัฑติ สาขาวชิานิตศิาสตร ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  24  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 386/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรเภสัชศาสตรบณัฑิต ผลติเภสัชกร
เพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหาร
และการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 13 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ืองคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที ่ 2/2549  เมือ่วันท่ี  16
กมุภาพนัธ  2549  และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คราวประชมุครัง้ที ่ 2/2549   เม่ือวนัที ่  13 มนีาคม  พ.ศ. 2549  จงึออกประกาศไวดงันี้

1. ประกาศนี ้เรียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 386/2549)  เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลักสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร
หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลติเภสัชกรเพ่ือพฒันารานยาคุณภาพ"

2. ใหใชประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชสำหรบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตั้งแตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

3. อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรับหลักสตูรเภสชัศาสตร-
บณัฑติ ผลิตเภสชักรเพือ่พฒันารานยาคณุภาพ ทีจ่ดัการเปนหลกัสูตรโครงการพเิศษ
ใหกำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบยีนครบตามระยะเวลาของหลกัสตูรแลว  หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตองลง
ทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ  ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  24  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 386/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะเภสัชศาสตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ ผลติเภสัชกร
เพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหาร
และการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 13 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่งคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที ่ 2/2549  เมือ่วันท่ี  16
กมุภาพนัธ  2549  และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คราวประชมุครัง้ที ่ 2/2549   เมือ่วนัที ่  13 มนีาคม  พ.ศ. 2549  จงึออกประกาศไวดงันี้

1. ประกาศนี ้เรยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 386/2549)  เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ ผลติเภสชักรเพ่ือพฒันารานยาคุณภาพ"

2. ใหใชประกาศนีม้ผีลบังคบัใชสำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตั้งแตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

3. อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูรเภสชัศาสตร-
บณัฑติ ผลติเภสชักรเพือ่พฒันารานยาคณุภาพ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ใหกำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบยีนครบตามระยะเวลาของหลกัสตูรแลว  หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตองลง
ทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต  ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียมการศกึษา
สำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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4. คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี  ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน ประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอ่ืน ๆ  ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

5. ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี  กรณีทีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนีใ้หอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่  31  มนีาคม   พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 774/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลกัสตูรนานาชาตสิองปรญิญา  Bachelor of Education Program in Teaching
English to Speakers  of Other Languages  & Bachelor of Science Program in

English Education International Program

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน “หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา Bachelor
of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Languages(TESOL) และ
Bachelor of Science Program in English Education [B.S.(English ED)] International
Program”  เปนไปดวยความเรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และ
บงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12, 13 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ  พ.ศ. 2548  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
คณะศกึษาศาสตร ในคราวประชมุครัง้ที ่ 5/2549  เม่ือวนัที ่ 26  เมษายน 2549  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังที่  4/2549
เมือ่วนัที ่ 7  มถินุายน 2549 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่774/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลกัสตูร Bachelor of Education Program   in Teaching English to Speakers of
Other Languages & Bachelor of Science Program in English Education
International Program”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549  เปนตนไป

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

*******************
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4. คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี  ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน ประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอ่ืน ๆ  ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

5. ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี  กรณีทีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบัิติตามประกาศนีใ้หอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่  31  มนีาคม   พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 774/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลกัสตูรนานาชาตสิองปรญิญา  Bachelor of Education Program in Teaching
English to Speakers  of Other Languages  & Bachelor of Science Program in

English Education International Program

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรนานาชาติสองปริญญา Bachelor
of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Languages(TESOL) และ
Bachelor of Science Program in English Education [B.S.(English ED)] International
Program”  เปนไปดวยความเรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และ
บงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12, 13 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ  พ.ศ. 2548  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
คณะศกึษาศาสตร ในคราวประชมุครัง้ท่ี  5/2549  เมือ่วนัที ่ 26  เมษายน 2549  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่  4/2549
เมือ่วนัที ่ 7  มถินุายน 2549 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่774/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลกัสตูร Bachelor of Education Program   in Teaching English to Speakers of
Other Languages & Bachelor of Science Program in English Education
International Program”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549  เปนตนไป

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

*******************
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3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 34,500   บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 17,250   บาท

3.2 คาธรรมเนยีมสำหรบัชาวตางประเทศ  ภาคการศกึษาละ 10,000 บาท
3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลวหรือเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  20   มถินุายน  พ.ศ. 2549

                                              (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                             รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                         ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1222/2549)
เร่ือง แกไขปรับปรุง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

โดยทีเ่หน็เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน  (ฉบบัที ่ 672/2549)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลักสตูรโครงการพิเศษ  ระดับปรญิญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยัขอนแกน ใหเหมาะสมกับคาใชจายในการบริหารจดัการหลักสูตรโครงการพิเศษ

อาศยัอำนาจตามความในขอ12 และขอ14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการ
จดัการหลกัสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548   และ  ขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบบั
ที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  คราวประชุมคร้ังที ่6/2549 เมือ่วันศกุรที ่11 สงิหาคม
2549 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ คราวประชมุ
ครัง้ที ่6/2549 เม่ือวนัที ่18 ตลุาคม 2549 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที1่222/2549) เรือ่ง แกไข
ปรับปรุงคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลักสูตรโครงการพเิศษ  ระดบัปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตปการศึกษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก อตัราคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา  ในขอ 3.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่672/2549) และใหกำหนดอัตราคาธรรมเนียม
เปนดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

ขอ 4 นอกเหนอืจากทีไ่ดแกไขปรบัปรงุในฉบบันีแ้ลว ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่672/2549) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสูตร
โครงการพเิศษ ระดับปรญิญาตรีคณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศ     ณ   วนัท่ี     31    ตลุาคม  พ.ศ. 2549

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

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏิบติัราชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 34,500   บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 17,250   บาท

3.2 คาธรรมเนยีมสำหรบัชาวตางประเทศ  ภาคการศกึษาละ 10,000 บาท
3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลวหรือเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  20   มถินุายน  พ.ศ. 2549

                                              (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                             รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                         ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1222/2549)
เร่ือง แกไขปรับปรุง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

โดยทีเ่หน็เปนการสมควรปรับปรงุแกไขประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน  (ฉบบัที ่ 672/2549)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ  ระดับปรญิญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน ใหเหมาะสมกับคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ

อาศยัอำนาจตามความในขอ12 และขอ14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการ
จดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548   และ  ขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบับ
ที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  คราวประชุมคร้ังที ่6/2549 เมือ่วันศุกรที ่11 สงิหาคม
2549 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ คราวประชมุ
ครัง้ที ่6/2549 เมือ่วนัท่ี 18 ตลุาคม 2549 จงึออกประกาศไวดงันี้

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตปการศึกษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ อตัราคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา  ในขอ 3.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่672/2549) และใหกำหนดอัตราคาธรรมเนียม
เปนดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

ขอ 4 นอกเหนอืจากทีไ่ดแกไขปรบัปรงุในฉบบัน้ีแลว ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่672/2549) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูร
โครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศ     ณ   วนัท่ี     31    ตลุาคม  พ.ศ. 2549

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

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1427/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะวทิยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน "หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร" เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบรหิารและ
การจดัการ และบงัเกดิผลดีตอมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2549 เมือ่วนัที ่ 4 ตลุาคม  2549 และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่   7/2549
เมือ่วนัที ่28  พฤศจิกายน  2549 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่  1427/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทายลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีจ่ดัการเปน
หลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ทีไ่มไดกำหนดไวในประกาศนี ้ ใหเปนไปตามทีก่ำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548)  เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่  19  ธนัวาคม  พ.ศ. 2549

                                               (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                              รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                          ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1427/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะวทิยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน "หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร" เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบรหิารและ
การจดัการ และบังเกดิผลดีตอมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชมุคร้ังท่ี 9/2549 เมือ่วนัที ่ 4 ตลุาคม  2549 และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่   7/2549
เมือ่วนัที ่28  พฤศจิกายน  2549 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่  1427/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทายลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีจ่ดัการเปน
หลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี ้ ใหเปนไปตามทีก่ำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548)  เร่ือง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่  19  ธนัวาคม  พ.ศ. 2549

                                               (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                              รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                          ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 359/2550)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
“หลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธรุกจิ”

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาจนีธุรกจิ” เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548)  เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อ
วนัที ่1 กมุภาพนัธ 2550 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่2 /2550  เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2550 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่  359/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจีนธรุกจิ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกต ิ30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 15,000 บาท

3.2 ไมมคีาธรรมเนียมรกัษาสภาพการเปนนักศกึษา (ตามประกาศมข. เลขท่ี 343/2547)
3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลวหรือเปนการ

ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบียนอีกไมเกนิ 8 หนวยกติใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ”

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื ปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  26  มนีาคม พ.ศ.2550

 (ลงช่ือ)     กติติชัย  ไตรรัตนศิริชัย
   (รองศาสตราจารยกติติชัย  ไตรรัตนศิริชัย)
รองอธกิารบดฝีายวจัิยและการถายทอดเทคโนโลยี

            ปฏิบตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 359/2550)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
“หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธรุกจิ”

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาจนีธุรกจิ” เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548)  เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อ
วนัที ่1 กมุภาพนัธ 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่2 /2550  เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2550 จงึออกประกาศไวดังนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่  359/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีนธรุกจิ”

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรับหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงัน้ี

3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกต ิ30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 15,000 บาท

3.2 ไมมคีาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศกึษา (ตามประกาศมข. เลขท่ี 343/2547)
3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลวหรือเปนการ

ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตทีต่อง
ลงทะเบียนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื ปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  26  มนีาคม พ.ศ.2550

 (ลงช่ือ)     กติติชยั  ไตรรัตนศิรชิยั
   (รองศาสตราจารยกติติชยั  ไตรรัตนศิรชิยั)
รองอธกิารบดฝีายวจัิยและการถายทอดเทคโนโลยี

            ปฏบัิตริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 461/2550)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
“หลกัสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบริหารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ของคณะกรรมการประจำคณะศกึษาศาสตร โดยวธิกีารเวยีนรบัรอง เมือ่วนัที ่ 30 มนีาคม 2550
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งท่ี
3/2550 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2550 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่461/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศกึษาศาสตร หลกัสตูร
ศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา
3.1 ภาคการศกึษาละ 30,000    บาท
3.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 15,000    บาท

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

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

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                     รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                ปฏบิติัราชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   20  เมษายน  พ.ศ. 2550
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 461/2550)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
“หลกัสตูรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ของคณะกรรมการประจำคณะศกึษาศาสตร โดยวธิกีารเวยีนรบัรอง เมือ่วนัที ่ 30 มนีาคม 2550
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
3/2550 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2550 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่461/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศกึษาศาสตร หลกัสตูร
ศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

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

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                     รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

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

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภมิูสารสนเทศศาสตร คณะวทิยาศาสตร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร”
เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดี
ตอมหาวทิยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เมือ่วนัที ่ 24  กรกฎาคม  2550 และ
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ คราวประชมุครัง้ที ่ 5/2550
เมือ่วนัที ่24  กนัยายน 2550 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบบัที ่902/2551) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภมิูสารสนเทศศาสตร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2551 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน  ๆสำหรบัหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ทีไ่มไดกำหนดไวในประกาศนี ้ ใหเปนไปตามทีก่ำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548)  เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ   ณ  วนัที ่   26    พฤษภาคม พ.ศ.2551

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 902/2551)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภมิูสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาศาสตร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร”
เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดี
ตอมหาวทิยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชมุคร้ังท่ี 6/2550 เมือ่วนัที ่ 24  กรกฎาคม  2550 และ
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ที ่ 5/2550
เมือ่วนัที ่24  กนัยายน 2550 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบับที ่902/2551) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภมิูสารสนเทศศาสตร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2551 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน  ๆสำหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี ้ ใหเปนไปตามทีก่ำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548)  เร่ือง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ   ณ  วนัที ่   26    พฤษภาคม พ.ศ.2551

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 742/2552)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ (แกไขเพิม่เตมิ)

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ” ซึ่งเปนหลักสูตรสองปริญญา รวมกับมหาวิทยาลัยเซาทเวสต ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและ
การจัดการ และบงัเกดิผลดีตอมหาวิทยาลยั และทัง้ใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือในการจัดการ
หลกัสตูรสองปรญิญา สาขาวชิาภาษาจนีธรุกิจ รวมกับมหาวทิยาลยัเซาทเวสต ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3
เมือ่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ คราวประชุม
โดยวธิเีวยีน ครัง้ที ่ 2/2552 เมือ่วนัที ่28  เมษายน 2552 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 742/2552) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาจนีธุรกจิ (แกไขเพิม่เตมิ)”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

ขอ 3 ใหแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอ 3.1 ของ “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที่
359/2550) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกิจ” เปนดงัน้ี

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

3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
3.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน

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

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

ในกรณีทีน่กัศกึษาประสงคจะชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 3.1.2 เปนเงนิบาท
ซึง่มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถออกใบเสร็จรับเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินบาทไดนักศึกษา
จะตองชำระคาธรรมเนยีมการศกึษาเปนเงนิบาท ในจำนวนทีเ่ทยีบเทาอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา
ทีเ่ปนเงนิหยวน (Yuan) ขางตน ตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิ ณ วนัท่ีชำระคาธรรมเนยีมนัน้ โดยนกัศกึษา
เปนผรูบัผดิชอบคาธรรมเนยีมอตัราแลกเปลีย่นเอง"

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  4  พฤษภาคม   พ.ศ. 2552

                                            (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                            รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 742/2552)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ (แกไขเพิม่เตมิ)

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ” ซึ่งเปนหลักสูตรสองปริญญา รวมกับมหาวิทยาลัยเซาทเวสต ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและ
การจัดการ และบังเกดิผลดีตอมหาวิทยาลยั และทัง้ใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือในการจัดการ
หลกัสตูรสองปรญิญา สาขาวชิาภาษาจนีธรุกิจ รวมกับมหาวทิยาลยัเซาทเวสต ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ คราวประชุม
โดยวธิเีวยีน ครัง้ที ่ 2/2552 เมือ่วนัที ่28  เมษายน 2552 จงึออกประกาศไวดังนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ 742/2552) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาจนีธุรกจิ (แกไขเพิม่เตมิ)”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

ขอ 3 ใหแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอ 3.1 ของ “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี
359/2550) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกิจ” เปนดงัน้ี

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

3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
3.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน

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

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

ในกรณีทีน่กัศกึษาประสงคจะชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 3.1.2 เปนเงนิบาท
ซึง่มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถออกใบเสร็จรบัเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินบาทไดนักศึกษา
จะตองชำระคาธรรมเนยีมการศกึษาเปนเงนิบาท ในจำนวนทีเ่ทยีบเทาอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา
ทีเ่ปนเงนิหยวน (Yuan) ขางตน ตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิ ณ วนัท่ีชำระคาธรรมเนยีมนัน้ โดยนกัศึกษา
เปนผรูบัผิดชอบคาธรรมเนยีมอตัราแลกเปลีย่นเอง"

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  4  พฤษภาคม   พ.ศ. 2552

                                            (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                            รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                        ปฏบัิตริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 169/2553)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ
ระดบัปริญญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
โครงการพเิศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่ 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุม คร้ังท่ี 58-22/2552 เมือ่วนัที ่ 3  ธนัวาคม
2552 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชมุครัง้ท่ี  1/2553  เม่ือวันท่ี
20 มกราคม 2553  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

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

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2553 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 970/2548) ลงวันท่ี 30
พฤศจิกายน  พ.ศ.2548 เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรบัหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ ทกุสาขาวชิา
ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดงัน้ี

4.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศกึษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  30,000 บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน  15,000 บาท

4.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  โดยเหลอืหนวยกติทีต่องลงทะเบยีนอกีไมเกนิ
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 5 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสูตรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

ขอ 6 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  5  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2553

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 169/2553)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ
ระดบัปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
โครงการพเิศษ ของคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดตีอมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่ 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุม คร้ังท่ี 58-22/2552 เมือ่วนัที ่ 3  ธนัวาคม
2552 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชมุคร้ังท่ี  1/2553  เม่ือวันท่ี
20 มกราคม 2553  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ 169/2553) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลักสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2553 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 970/2548) ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน  พ.ศ.2548 เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนยีมการศึกษา สำหรบัหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทกุสาขาวชิา
ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงัน้ี

4.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  30,000 บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน  15,000 บาท

4.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  โดยเหลอืหนวยกิตท่ีตองลงทะเบยีนอกีไมเกนิ
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 5 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 6 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  5  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2553

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 376/2553)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแกน  “หลกัสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑติ  สาขาวชิา
การจดัการกอลฟ"  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย
การจดัการ หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5  แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่ 1802/2552) เรือ่ง  คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะคราวประชุมคร้ังท่ี 9 /2552   เม่ือวันที ่ 4  ธนัวาคม  2552
และความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
7/2552 เมือ่วนัที ่ 18  ธนัวาคม  2552  จงึออกประกาศไว  ดงันี้

ขอ  1 ประกาศนีเ้รยีกวา  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่376 /2553) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คณะวทิยาการจัดการ
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการกอลฟ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2553  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรบรหิาร
ธรุกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการกอลฟ ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา   ชดุวชิาละ 25,000  บาท
3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสุดทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบียนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับ
หลกัสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ  5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20 เมษายน  พ.ศ.2553

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 376/2553)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแกน  “หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ  สาขาวชิา
การจดัการกอลฟ"  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย
การจดัการ หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5  แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่ 1802/2552) เรือ่ง  คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะคราวประชุมคร้ังท่ี 9 /2552   เมือ่วันที ่ 4  ธนัวาคม  2552
และความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
7/2552 เมือ่วนัที ่ 18  ธนัวาคม  2552  จงึออกประกาศไว  ดงัน้ี

ขอ  1 ประกาศนีเ้รยีกวา  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่376 /2553) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คณะวทิยาการจัดการ
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการกอลฟ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2553  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรบรหิาร
ธรุกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการกอลฟ ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา   ชดุวชิาละ 25,000  บาท
3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบียนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ  5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20 เมษายน  พ.ศ.2553

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 531/2553)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสัชศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ หลกัสตูรนานาชาติ

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

โครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลกัสตูรนานาชาติ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

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

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่531/2553)  เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ
หลกัสตูรนานาชาติ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบงัคบัใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรนานาชาต ิทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศกึษา
3.1.1 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ  หลักสตูรนานาชาติ

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอื่นท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดไว
ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมสำหรับหลกัสตูรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณีทีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  23  เมษายน  พ.ศ. 2553

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 531/2553)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสัชศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรนานาชาติ

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

โครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลกัสตูรนานาชาติ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่639/2548)เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4
พฤศจกิายน 2548 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่531/2553)  เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ
หลกัสตูรนานาชาต”ิ

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบงัคบัใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรนานาชาต ิทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนยีมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ  หลักสตูรนานาชาติ

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอื่นท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดไว
ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมสำหรับหลกัสตูรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏบิติัตามประกาศน้ี ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  23  เมษายน  พ.ศ. 2553

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  1732/2555)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร
หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

*******************
เพ่ือใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ

พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต"
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเอ้ือตอการบริหารการจัดการและบังเกิดผลดี
ตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเห็นชอบ
ของทีป่ระชมุคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสขุศาสตร คราวประชมุครัง้ที ่6/2555 เมือ่วนัที ่14
มถุินายน พ.ศ. 2555 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ
คราวประชุมครัง้ที ่3/2555 เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2555 และทีป่ระชมุคณบดี คราวประชุมครัง้ที่
13/2555 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2555 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1732/2555)  เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชสำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2556 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่219/2549) เรือ่ง คาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะสาธารณสขุศาสตร หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ
(ตอเนือ่ง) ลงวนัที ่24 กมุภาพันธ พ.ศ. 2549

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บณัฑติ ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดงันี้

4.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 22,000  บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาพเิศษ 11,000  บาท

4.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับภาคการศกึษาปกติ

ขอ 5 คาธรรมเนียมอื่นที่ไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีม
การศกึษา

ขอ 6 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่ 4   ตลุาคม พ.ศ. 2555

ลงชือ่       เดนพงษ  สดุภกัดี
(ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภกัด)ี

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  1732/2555)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร
หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

*******************
เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ

พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต"
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเอ้ือตอการบริหารการจัดการและบังเกิดผลดี
ตอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็ชอบ
ของทีป่ระชมุคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสขุศาสตร คราวประชมุครัง้ที ่6/2555 เมือ่วนัที ่14
มถุินายน พ.ศ. 2555 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ
คราวประชุมครัง้ที ่3/2555 เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2555 และทีป่ระชมุคณบดี คราวประชุมครัง้ที่
13/2555 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2555 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 1732/2555)  เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชสำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2556 เปนตนไป

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

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตร
บณัฑติ ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดงัน้ี

4.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 22,000  บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาพเิศษ 11,000  บาท

4.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 5 คาธรรมเนียมอ่ืนที่ไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีม
การศกึษา

ขอ 6 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่ 4   ตลุาคม พ.ศ. 2555

ลงชือ่       เดนพงษ  สดุภักดี
(ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภักด)ี

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอก

พ.ศ. 2537

โดยทีเ่หน็สมควรใหมรีะเบยีบวาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษาแบบรวมเรยีนสำหรบับุคคล
ภายนอกท่ีขอเขาศึกษาแบบรวมเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
15 (2) และ 15(9) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 สภามหาวทิยาลยั
ขอนแกนในการประชุม คร้ังท่ี 4/2537 เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2537 จงึวางระเบียบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ
รวมเรียนสำหรบับคุคลภายนอก พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“การศึกษาแบบรวมเรียน” หมายถึง การศึกษา เพือ่เพิม่พูนความรแูบบ
ไมนับหนวยกติ

“บคุคลภายนอก” หมายถึง ผมูไิดเปนนักศกึษามหาวทิยาลัย
ขอนแกน

ขอ 4 ใหใชระเบียบนี ้ตัง้แตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
ขอ 5 บรรดาระเบยีบขอบงัคบัหรอืประกาศอืน่ใด ซึง่ขดัหรอืแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบ

นี ้แทนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอกท่ีดำเนินการไปแลว
หรืออยูในระหวางดำเนินการกอนประกาศใชระเบียบนี้ใหดำเนินการตามที่กำหนดไวเดิมตอไป
จนเสร็จการ

ขอ 6 ใหกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ไวดงัตอไปนี้
6.1 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี

6.1.1 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็ครัง้เดยีว
6.1.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน

ชาวไทย 50 บาท
ชาวตางประเทศ 200 บาท

6.1.1.2 คาขึน้ทะเบียนเปนผรูวมเรียน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

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

6.1.1.3 คาประกนัของเสยีหายทัว่ไป
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.1.2 คาธรรมเนยีมเรียกเก็บเปนรายภาค
6.1.2.1 คาบำรงุมหาวิทยาลัย

ชาวไทย 570 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.1.3 คาธรรมเนยีมลงทะเบยีนวชิาเรยีน
6.1.3.1 ประเภทรายวิชาเรียนบรรยายหรือปฏิบตักิารสังคมศาสตร

และมนษุยศาสตร
ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอน
ชาวไทย หนวยกิตละ 500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 1,000 บาท

6.1.3.2 ประเภทรายวชิาเรยีนบรรยายทางวทิยาศาสตรกายภาพและ
ชวีภาพ
ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอน
ชาวไทย หนวยกติละ 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 2,000 บาท

6.1.3.3 ประเภทรายวิชาเรียนปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตรกายภาพ
และชวีภาพ
ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอน
ชาวไทย หนวยกติละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 3,000 บาท

6.1.3.4 ประเภทวชิาเรยีนบรรยายหรอืปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร
สุขภาพ
ชาวไทย หนวยกติละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 6,000 บาท

6.1.4 คาธรรมเนียมการใชหองปฏบิตักิาร
6.1.4.1 สงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร

ภาคการศกึษาละ 1,000 บาท
6.1.4.2 วทิยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอก

พ.ศ. 2537

โดยทีเ่หน็สมควรใหมรีะเบยีบวาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษาแบบรวมเรยีนสำหรบับคุคล
ภายนอกท่ีขอเขาศึกษาแบบรวมเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
15 (2) และ 15(9) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 สภามหาวทิยาลยั
ขอนแกนในการประชุม ครัง้ที ่4/2537 เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2537 จงึวางระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ
รวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอก พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้

“การศึกษาแบบรวมเรียน” หมายถึง การศกึษา เพ่ือเพิม่พนูความรแูบบ
ไมนับหนวยกติ

“บคุคลภายนอก” หมายถึง ผมูไิดเปนนักศกึษามหาวทิยาลัย
ขอนแกน

ขอ 4 ใหใชระเบยีบน้ี ตัง้แตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
ขอ 5 บรรดาระเบยีบขอบงัคบัหรอืประกาศอืน่ใด ซึง่ขดัหรอืแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบ

นี ้แทนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอกท่ีดำเนินการไปแลว
หรืออยูในระหวางดำเนินการกอนประกาศใชระเบียบนี้ใหดำเนินการตามที่กำหนดไวเดิมตอไป
จนเสร็จการ

ขอ 6 ใหกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ไวดงัตอไปนี้
6.1 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอกระดับปริญญาตรี

6.1.1 คาธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้เดยีว
6.1.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน

ชาวไทย 50 บาท
ชาวตางประเทศ 200 บาท

6.1.1.2 คาขึน้ทะเบียนเปนผรูวมเรียน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

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

6.1.1.3 คาประกันของเสยีหายทัว่ไป
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.1.2 คาธรรมเนียมเรยีกเกบ็เปนรายภาค
6.1.2.1 คาบำรงุมหาวิทยาลัย

ชาวไทย 570 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.1.3 คาธรรมเนยีมลงทะเบยีนวชิาเรยีน
6.1.3.1 ประเภทรายวิชาเรียนบรรยายหรือปฏิบตักิารสังคมศาสตร

และมนษุยศาสตร
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศึกษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกิตละ 500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 1,000 บาท

6.1.3.2 ประเภทรายวชิาเรียนบรรยายทางวทิยาศาสตรกายภาพและ
ชวีภาพ
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศึกษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกติละ 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 2,000 บาท

6.1.3.3 ประเภทรายวิชาเรียนปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตรกายภาพ
และชวีภาพ
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศึกษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกติละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 3,000 บาท

6.1.3.4 ประเภทวชิาเรยีนบรรยายหรอืปฏบิติัการทางวทิยาศาสตร
สุขภาพ
ชาวไทย หนวยกติละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 6,000 บาท

6.1.4 คาธรรมเนียมการใชหองปฏบิตักิาร
6.1.4.1 สงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร

ภาคการศกึษาละ 1,000 บาท
6.1.4.2 วทิยาศาสตรกายภาพและชวีภาพ

ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท
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6.1.4.3 วทิยาศาสตรสขุภาพ
ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท

6.2 คาธรรมเนียมการศกึษา แบบรวมเรยีนสำหรับบคุคลภายนอก ระดบับณัฑติ
ศกึษา
6.2.1 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็ครัง้เดยีว

6.2.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.1.2 คาขึน้ทะเบียนเปนผรูวมเรียน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.2.1.3 คาประกันของเสยีหายทัว่ไป
ชาวไทย 300 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.2 คาธรรมเนียมเรยีกเกบ็เปนรายภาค
6.2.2.1 คาบำรงุมหาวิทยาลัย

ชาวไทย 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ 8,000 บาท

6.2.3 คาธรรมเนยีมลงทะเบยีนวชิาเรยีน
ชาวไทย หนวยกติละ 500 - 3,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 1,000 - 3,000 บาท

ชาวไทยท่ีขอเขารวมเรียนแบบบุคคลภายนอกในหลักสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนหลกัในการเรยีนการสอน ใหชำระคาธรรมเนยีมการศกึษา
ในอัตราเดียวกันกบัชาวตางประเทศ

6.3 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็ตามรายการ สำหรบัผรูวมเรยีนทัง้ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ
6.3.1 คาปรับการชำระเงนิคาธรรมเนียมชากวาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

วนัละ  20 บาท
6.3.2 คาปรบัลงทะเบยีนวชิาเรยีน ชากวาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

วนัละ 20 บาท
6.3.3 คาบัตรประจำตัวนักศกึษารวมเรียนฉบบัละ 30 บาท
6.3.4 คาออกหนังสอืรับรอง ฉบับละ 20 บาท

ขอ 7 นกัศกึษาชาวตางประเทศตามโครงการแลกเปล่ียนของรัฐบาลตามขอตกลงระหวาง
สถาบนัอืน่ทีแ่ตกตางไปจากทีก่ำหนดในระเบียบนี ้อธกิารบด ีอาจพจิารณายกเวนหรอืลดการเรยีก
เกบ็คาธรรมเนยีม ขอ 6.1.3 หรอื ขอ 6.2.3 ตามความเหมาะสม

ขอ 8 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจ
ออกประกาศคำสัง่ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี

ประกาศ     ณ     วนัที ่16  พฤษภาคม 2537

                                           (ลงชือ่)     พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                                              (เภา   สารสนิ)
                                                      นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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6.1.4.3 วทิยาศาสตรสขุภาพ
ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท

6.2 คาธรรมเนียมการศกึษา แบบรวมเรยีนสำหรับบคุคลภายนอก ระดบับณัฑติ
ศกึษา
6.2.1 คาธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้เดยีว

6.2.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.1.2 คาขึน้ทะเบียนเปนผรูวมเรียน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.2.1.3 คาประกันของเสยีหายท่ัวไป
ชาวไทย 300 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.2 คาธรรมเนียมเรยีกเกบ็เปนรายภาค
6.2.2.1 คาบำรงุมหาวิทยาลัย

ชาวไทย 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ 8,000 บาท

6.2.3 คาธรรมเนยีมลงทะเบยีนวชิาเรยีน
ชาวไทย หนวยกติละ 500 - 3,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 1,000 - 3,000 บาท

ชาวไทยท่ีขอเขารวมเรียนแบบบุคคลภายนอกในหลักสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนหลกัในการเรยีนการสอน ใหชำระคาธรรมเนยีมการศกึษา
ในอัตราเดียวกันกบัชาวตางประเทศ

6.3 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็ตามรายการ สำหรบัผรูวมเรียนทัง้ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ
6.3.1 คาปรับการชำระเงนิคาธรรมเนียมชากวาท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

วนัละ  20 บาท
6.3.2 คาปรบัลงทะเบยีนวชิาเรยีน ชากวาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

วนัละ 20 บาท
6.3.3 คาบตัรประจำตัวนักศกึษารวมเรียนฉบบัละ 30 บาท
6.3.4 คาออกหนังสอืรบัรอง ฉบับละ 20 บาท

ขอ 7 นกัศกึษาชาวตางประเทศตามโครงการแลกเปล่ียนของรัฐบาลตามขอตกลงระหวาง
สถาบนัอืน่ทีแ่ตกตางไปจากทีก่ำหนดในระเบียบนี ้อธกิารบด ีอาจพจิารณายกเวนหรอืลดการเรยีก
เกบ็คาธรรมเนยีม ขอ 6.1.3 หรอื ขอ 6.2.3 ตามความเหมาะสม

ขอ 8 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจ
ออกประกาศคำสัง่ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี้

ประกาศ     ณ     วนัที ่16  พฤษภาคม 2537

                                           (ลงชือ่)     พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                                              (เภา   สารสนิ)
                                                      นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 210/2543)

เรือ่ง การจดัเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษา
ทีล่งทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลัยตามขอตกลงรวมกนั

ระดบัปรญิญาตรี

ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 นัน้
เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวทิยาลยัระดบัปรญิญาตร ีเปนไปดวยความเรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพ อาศยัอำนาจตามความ
ในขอ 8 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเงนิรายไดของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2540 และ
โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบด ี ในคราวประชมุครัง้ที ่ 11/2543 เม่ือวนัท่ี 14 มถินุายน
พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแกนจึงประกาศเกีย่วกบัการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับ
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลยั ระดบัปรญิญาตรี ไวดงันี้

1. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงคจะ
ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยตามขอตกลงรวมกันระหวางสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  ตามท่ีมหาวทิยาลยัขอนแกนกำหนด
โดยใหเกบ็แยกตามหลกัสตูร และการจดัการศกึษา (ภาคปกต ิภาคพเิศษ และหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ)

2. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ตามรายภาคการศึกษา ดงันี้
2.1 คาธรรมเนยีมเรยีนขามมหาวทิยาลยั 750 บาท
2.2 คาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา
2.3 คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษ (เฉพาะคณะหรอืสาขาวชิาทีก่ำหนด)
2.4 คาประกนัของเสยีหาย
2.5 อืน่ ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

3. ประกาศนีใ้หใชกบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2543 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่26 มถินุายน  พ.ศ. 2543

(ลงช่ือ)    สจุติรา  เหลืองอมรเลิศ
            (รองศาสตราจารยสจิุตรา   เหลืองอมรเลิศ)

                                                         รองอธิการบดฝีายวชิาการ
                                            ปฏบิตัริาชการแทน อธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

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

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 767/2549)

เรือ่ง คาใชจายการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา
ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ

เพือ่ใหการดำเนินการเก่ียวกับคาใชจายในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ระดบัปรญิญาตรจีากการศกึษาในระบบ สำหรบันกัศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย อาศยัอำนาจตามความในขอ 8 แหงประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่766/2549) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญา
ตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี
ในคราวประชุมครัง้ที ่ 7/2549 เม่ือวนัที ่ 14 มถินุายน 2549 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึกำหนด
คาใชจายในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดบัปริญญาตรจีากการศึกษาในระบบ
ดังนี้

1. คาธรรมเนยีมการยืน่ขอเทยีบโอนครัง้ละ  100 บาท

ทัง้นี ้ ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ   วนัที ่ 19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

                                               (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 210/2543)

เรือ่ง การจดัเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษา
ทีล่งทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลยัตามขอตกลงรวมกนั

ระดบัปรญิญาตรี

ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 นัน้
เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวทิยาลยัระดบัปรญิญาตร ีเปนไปดวยความเรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพ อาศยัอำนาจตามความ
ในขอ 8 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเงนิรายไดของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2540 และ
โดยความเห็นชอบของทีป่ระชมุคณบด ี ในคราวประชมุครัง้ที ่ 11/2543 เม่ือวนัท่ี 14 มถินุายน
พ.ศ. 2543 มหาวทิยาลยัขอนแกนจึงประกาศเกีย่วกบัการจดัเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับ
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนขามมหาวิทยาลัย ระดบัปรญิญาตรี ไวดงัน้ี

1. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงคจะ
ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยตามขอตกลงรวมกันระหวางสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกนกำหนด
โดยใหเกบ็แยกตามหลกัสตูร และการจดัการศกึษา (ภาคปกต ิภาคพเิศษ และหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ)

2. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ตามรายภาคการศึกษา ดงันี้
2.1 คาธรรมเนยีมเรยีนขามมหาวทิยาลยั 750 บาท
2.2 คาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา
2.3 คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษ (เฉพาะคณะหรอืสาขาวชิาทีก่ำหนด)
2.4 คาประกนัของเสยีหาย
2.5 อืน่ ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

3. ประกาศนีใ้หใชกบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2543 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่26 มถินุายน  พ.ศ. 2543

(ลงช่ือ)    สจุติรา  เหลืองอมรเลิศ
            (รองศาสตราจารยสจิุตรา   เหลืองอมรเลศิ)

                                                         รองอธิการบดฝีายวชิาการ
                                            ปฏบิตัริาชการแทน อธกิารบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

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

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 767/2549)

เรือ่ง คาใชจายการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา
ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ

เพ่ือใหการดำเนินการเก่ียวกับคาใชจายในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ระดบัปรญิญาตรจีากการศกึษาในระบบ สำหรบันักศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย อาศยัอำนาจตามความในขอ 8 แหงประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่766/2549) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญา
ตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี
ในคราวประชุมครัง้ที ่ 7/2549 เมือ่วนัที ่ 14 มถินุายน 2549 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึกำหนด
คาใชจายในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดบัปรญิญาตรจีากการศกึษาในระบบ
ดังนี้

1. คาธรรมเนยีมการยืน่ขอเทยีบโอนครัง้ละ  100 บาท

ทัง้นี ้ ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ   วนัที ่ 19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

                                               (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

*******************
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมการศึกษาข้ันปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้น
ปรญิญาตร ีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ใหเหมาะสมกบั
สภาพและเงือ่นไขตาง ๆ ทีเ่ปนปจจบัุน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) และ 16 (2)
แหงพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชุม
ครัง้ที ่3/2547 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2547 จงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา
ขัน้ปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบงัคับกบันักศกึษาระดับปริญญาตรีชาวตางประเทศท่ีเขาศกึษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้แตปการศึกษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาสำหรบันกัศึกษาชาว
ตางประเทศ พ.ศ. 2536 บรรดาระเบยีบใดทีอ่อกมากอนหนานี ้หรอืขดัแยง
กบัระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถึง นักศกึษาระดับปรญิญาตรทีีไ่มไดมี

สญัชาตไิทยตามกฎหมายวาดวยสญัชาติ
คาธรรมเนยีมการศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษาซ่ึงเปน
(Tuition fee) แบบเหมาจายทีน่กัศึกษาจะตองชำระเปน

รายภาคการศกึษา
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา  หมายถึง  คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษา
(Status holding fee) ทีล่าพกัการศกึษา
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถึง คาธรรมเนยีมอืน่ท่ีเรยีกเกบ็จากนกัศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่กีย่วของ

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

ขอ 5 คาธรรมเนยีมประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ีเสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณาใหความเหน็ชอบ
แลวจึงกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมดงักลาวตามหลกัการทีไ่ดรับความเหน็ชอบจาก
สภามหาวทิยาลยั แลวทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั และรายงานใหสภามหาวทิยาลยัทราบ

ขอ 7 นกัศกึษาตามโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษาหรอืนกัศกึษาตามความ
รวมมือจากองคกรอ่ืน ๆ  ทีม่ขีอตกลงกับมหาวิทยาลัยใหมีการลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนยีม ใหไดรับการลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนยีมตามขอตกลงทีก่ำหนดไว

ขอ 8 คาธรรมเนยีมของผทูีล่งทะเบียนรายวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา ใหอธกิารบดโีดยความ
เหน็ชอบของท่ีประชุมคณบดีเปนผกูำหนด

ขอ 9 สำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบเดิมท่ีเกีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ขอ 10 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิติัตามระเบยีบนีใ้หเสนอสภามหาวทิยาลยัเปนผู
วนิจิฉัย และใหถอืเปนท่ีสดุ

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวธิปีฏบัิตเิพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                  (ลงชือ่)    พลตำรวจเอก  เภา   สารสิน
                                                                      (เภา   สารสนิ)
                                                              นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมการศึกษาข้ันปรญิญาตรี
สำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้น
ปรญิญาตร ีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ใหเหมาะสมกบั
สภาพและเงือ่นไขตาง ๆ ทีเ่ปนปจจบัุน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) และ 16 (2)
แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม
ครัง้ที ่3/2547 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2547 จงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา
ขัน้ปริญญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับกบันกัศกึษาระดับปริญญาตรีชาวตางประเทศท่ีเขาศกึษา
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แตปการศึกษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาสำหรบันกัศกึษาชาว
ตางประเทศ พ.ศ. 2536 บรรดาระเบยีบใดทีอ่อกมากอนหนานี ้หรอืขัดแยง
กบัระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศึกษาชาวตางประเทศ หมายถึง นักศกึษาระดบัปริญญาตรทีีไ่มไดมี

สญัชาตไิทยตามกฎหมายวาดวยสญัชาติ
คาธรรมเนยีมการศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษาซ่ึงเปน
(Tuition fee) แบบเหมาจายทีน่กัศกึษาจะตองชำระเปน

รายภาคการศกึษา
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา  หมายถึง  คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษา
(Status holding fee) ทีล่าพกัการศกึษา
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถึง คาธรรมเนยีมอืน่ทีเ่รยีกเกบ็จากนกัศกึษา

ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนทีเ่กีย่วของ

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

ขอ 5 คาธรรมเนยีมประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ีเสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
แลวจึงกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมดงักลาวตามหลกัการทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจาก
สภามหาวทิยาลยั แลวทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั และรายงานใหสภามหาวทิยาลยัทราบ

ขอ 7 นกัศกึษาตามโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษาหรอืนกัศกึษาตามความ
รวมมือจากองคกรอ่ืน ๆ  ทีม่ขีอตกลงกับมหาวิทยาลัยใหมกีารลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ใหไดรบัการลดหยอนหรอืยกเวนคาธรรมเนยีมตามขอตกลงท่ีกำหนดไว

ขอ 8 คาธรรมเนยีมของผทูีล่งทะเบยีนรายวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา ใหอธกิารบดโีดยความ
เหน็ชอบของท่ีประชุมคณบดีเปนผกูำหนด

ขอ 9 สำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบเดิมท่ีเกีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ขอ 10 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใ้หเสนอสภามหาวทิยาลยัเปนผู
วนิจิฉัย และใหถอืเปนท่ีสดุ

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวธิปีฏบัิตเิพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                  (ลงชือ่)    พลตำรวจเอก  เภา   สารสิน
                                                                      (เภา   สารสนิ)
                                                              นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 412/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษา

ชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตร ีสำหรบั
นกัศกึษาชาวตางประเทศ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 6 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีม
การศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในคราวประชมุครัง้ที ่3/2547 เมือ่วนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ไดใหความเหน็ชอบจงึออกประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 ไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่412/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคับสำหรบันักศกึษาระดบัปริญญาตรชีาวตางประเทศ ทีเ่ขาศกึษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้แต ปการศึกษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศน้ี
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวทิยาการจดัการ คณะศลิปกรรมศาสตร และคณะอืน่ ๆ  ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 2 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลย ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะอื่น ๆ  ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

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

นักศึกษากลุมที่ 4 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นกัศกึษาทีไ่มไดมสีญัชาตไิทยตามกฎหมายวา
ดวยสญัชาติ

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

ขอ 4 การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตามบญัชทีี ่1 แนบทายประกาศนี้

ขอ 5 นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรอืบคุคลท่ีลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดย
ไมขอรับปริญญา ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีที ่2 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ 7 เงินคาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดไวแนบทายประกาศนี ้จะขอรบัคนืไมได
ขอ 8 นกัศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมเตม็มสีทิธไิดรบับรกิารตาง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบรกิารประกนัอุบตัเิหตุ
8.2 การบริการสุขภาพ
8.3 การบรกิารของหองสมดุ
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษา
8.8 การจดัทำเอกสารข้ึนทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบตัรประจำตัวนกัศกึษาเมือ่แรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลยัอนมุตัปิริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรบับคุคลตามขอ 5 จะไดรบับรกิารเฉพาะขอ 8.3  และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรอืประกาศเดิม
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วนัที ่27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 412/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษา

ชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตรี สำหรบั
นกัศกึษาชาวตางประเทศ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 6 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีม
การศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในคราวประชมุครัง้ที ่3/2547 เม่ือวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ไดใหความเหน็ชอบจงึออกประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 ไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่412/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับสำหรบันักศกึษาระดบัปริญญาตรีชาวตางประเทศ ทีเ่ขาศกึษา
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แต ปการศึกษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศน้ี
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวทิยาการจดัการ คณะศลิปกรรมศาสตร และคณะอืน่ ๆ  ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 2 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลย ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะอื่น ๆ  ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

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

นักศึกษากลุมที่ 4 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นกัศกึษาทีไ่มไดมีสญัชาตไิทยตามกฎหมายวา
ดวยสญัชาติ

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

ขอ 4 การเรียกเก็บเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตามบญัชทีี ่1 แนบทายประกาศนี้

ขอ 5 นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรือบุคคลทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวิชาโดย
ไมขอรับปริญญา ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชทีี ่2 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ 7 เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรยีกเกบ็ท่ีกำหนดไวแนบทายประกาศนี ้จะขอรบัคนืไมได
ขอ 8 นกัศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมเตม็มีสทิธไิดรบับรกิารตาง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบรกิารประกนัอุบัตเิหตุ
8.2 การบริการสขุภาพ
8.3 การบริการของหองสมุด
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
8.8 การจดัทำเอกสารข้ึนทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบัตรประจำตัวนักศกึษาเม่ือแรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลัยอนมุตัปิริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรบับคุคลตามขอ 5 จะไดรบับรกิารเฉพาะขอ 8.3  และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรอืประกาศเดิม
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วนัที ่27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 412/2547)
บญัชทีี ่1 คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา

กลมุนกัศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

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

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,025 เหรยีญสหรัฐ
(41,000 บาท)

1,200 เหรยีญสหรัฐ
(48,000 บาท)

1,300 เหรยีญสหรัฐ
(52,000 บาท)

5,000 เหรยีญสหรัฐ
(200,000 บาท)

1,250 เหรยีญสหรัฐ
(50,000 บาท)

1,500 เหรยีญสหรัฐ
(60,000 บาท)

1,600 เหรยีญสหรัฐ
(64,000 บาท)

6,250 เหรยีญสหรัฐ
(250,000 บาท)

2. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน เทากบัคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรยีญสหรฐั (2,800 บาท)

หมายเหต 1. อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เทากบั 40 บาท
2. หลกัสตูรปกต ิ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนสือ่หลกั

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรยีนการสอน
ดวยกไ็ด

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

4. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

กลมุนกัศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

ดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

90 เหรยีญสหรฐั
(3,600 บาท)

100 เหรียญสหรัฐ
(4,000 บาท)

110 เหรียญสหรัฐ
(4,400 บาท)

420 เหรียญสหรัฐ
(16,800 บาท)

110 เหรียญสหรัฐ
(4,400 บาท)

125 เหรียญสหรัฐ
(5,000 บาท)

140 เหรียญสหรัฐ
(5,600 บาท)

520 เหรียญสหรัฐ
(20,800 บาท)

บญัชทีายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่412/2547)
บญัชทีี ่2 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา(Tuition fee) ตอหนวยกติ

หมายเหตุ 1. อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เทากบั 40 บาท
2. หลักสูตรปกต ิ (Regular Program) หมายถงึ หลักสูตรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลัก

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรยีนการสอน
ดวยกไ็ด

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

4. หลักสูตรท่ีศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 412/2547)
บญัชทีี ่1 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ

1. คาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา

กลมุนักศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

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

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,025 เหรยีญสหรัฐ
(41,000 บาท)

1,200 เหรยีญสหรัฐ
(48,000 บาท)

1,300 เหรยีญสหรัฐ
(52,000 บาท)

5,000 เหรยีญสหรัฐ
(200,000 บาท)

1,250 เหรียญสหรัฐ
(50,000 บาท)

1,500 เหรียญสหรัฐ
(60,000 บาท)

1,600 เหรียญสหรัฐ
(64,000 บาท)

6,250 เหรียญสหรัฐ
(250,000 บาท)

2. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน เทากบัคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรยีญสหรฐั (2,800 บาท)

หมายเหต 1. อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เทากบั 40 บาท
2. หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนสือ่หลกั

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรยีนการสอน
ดวยกไ็ด

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

4. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

กลมุนกัศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

90 เหรยีญสหรฐั
(3,600 บาท)

100 เหรียญสหรัฐ
(4,000 บาท)

110 เหรียญสหรัฐ
(4,400 บาท)

420 เหรียญสหรัฐ
(16,800 บาท)

110 เหรียญสหรัฐ
(4,400 บาท)

125 เหรียญสหรัฐ
(5,000 บาท)

140 เหรียญสหรัฐ
(5,600 บาท)

520 เหรียญสหรัฐ
(20,800 บาท)

บญัชทีายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 412/2547)
บญัชทีี ่2 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

1. คาธรรมเนียมการศกึษา(Tuition fee) ตอหนวยกติ

หมายเหตุ 1. อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เทากบั 40 บาท
2. หลกัสตูรปกต ิ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนสือ่หลกั

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรยีนการสอน
ดวยกไ็ด

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

4. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 562/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาว

ตางประเทศจากกลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตร ีสำหรบั
นกัศกึษาชาวตางประเทศจากกลมุประเทศในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 12 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีม
การศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังที ่3/2547 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติทีป่ระชุมคณบดี
คราวประชุมคร้ังที ่12/2547 เมือ่วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จงึออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จากกลุมประเทศ
ในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 ไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่562/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ จากกลมุ
ประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคบัสำหรบันกัศกึษา ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แต
ปการศกึษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศน้ี
นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นกัศกึษาทีไ่มไดมสีญัชาตไิทยตามกฎหมายวา

ดวยสญัชาติ
กลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง หมายถงึ ประเทศลาว เวยีดนาม กมัพูชา

พมา และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน)
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร วทิยาเขตหนองคาย และคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาน้ี
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 2 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชานี้
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุที ่3 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตรสขุภาพ
ไดแก นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยกเวนนกัศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑติ) คณะสาธารณสขุศาสตร คณะเภสชัศาสตร คณะเทคนคิการแพทย คณะสตัวแพทยศาสตร
วทิยาเขตหนองคาย และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวิทยาลยั

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

นกัศกึษากลมุที ่4 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต
และทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

ขอ 4 การเรยีกเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปริญญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
จากกลมุประเทศในอนภุมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตาม
บญัชีที ่1-2 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 5 นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรอืบคุคลท่ีลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับ
ปรญิญา ทีม่าจากกลมุประเทศในอนุภาคลมุน้ำโขง ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามบัญชทีี ่3-4 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ 7 เงนิคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรยีกเกบ็ท่ีกำหนดโดยแนบทายประกาศนี ้จะขอรบัคนืไมได
ขอ 8 นกัศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมเตม็มสีทิธไิดรบับรกิารตาง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบรกิารประกนัอุบตัเิหตุ
8.2 การบริการสุขภาพ
8.3 การบรกิารของหองสมดุ
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษา
8.8 การจดัทำเอกสารข้ึนทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบตัรประจำตัวนกัศกึษาเม่ือแรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลยัอนมุตัปิริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรบับคุคลตามขอ 5 จะไดรบับรกิารเฉพาะขอ 8.3 และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรือประกาศเดิม
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 562/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรับนักศึกษาชาว

ตางประเทศจากกลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตรี สำหรบั
นกัศกึษาชาวตางประเทศจากกลมุประเทศในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 12 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีม
การศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังที ่3/2547 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติทีป่ระชุมคณบดี
คราวประชุมคร้ังที ่12/2547 เมือ่วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จงึออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จากกลุมประเทศ
ในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 ไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่562/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ จากกลมุ
ประเทศในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคับสำหรบันกัศกึษา ทีเ่ขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน ตัง้แต
ปการศกึษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศน้ี
นกัศึกษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นกัศกึษาทีไ่มไดมีสญัชาตไิทยตามกฎหมายวา

ดวยสญัชาติ
กลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง หมายถงึ ประเทศลาว เวยีดนาม กมัพูชา

พมา และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน)
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร วทิยาเขตหนองคาย และคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาน้ี
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 2 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชานี้
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุที ่3 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตรสขุภาพ
ไดแก นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยกเวนนกัศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑติ) คณะสาธารณสขุศาสตร คณะเภสชัศาสตร คณะเทคนคิการแพทย คณะสตัวแพทยศาสตร
วทิยาเขตหนองคาย และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวิทยาลยั

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

นกัศกึษากลมุที ่4 หมายถึง นกัศกึษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ
และทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

ขอ 4 การเรยีกเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ
จากกลมุประเทศในอนภุมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตาม
บญัชีที ่1-2 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 5 นกัศกึษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ หรอืบคุคลทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยไมขอรบั
ปรญิญา ทีม่าจากกลมุประเทศในอนุภาคลมุน้ำโขง ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามบัญชทีี ่3-4 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ 7 เงินคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดโดยแนบทายประกาศนี ้จะขอรบัคนืไมได
ขอ 8 นกัศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมเตม็มีสทิธไิดรบับรกิารตาง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบรกิารประกนัอุบัตเิหตุ
8.2 การบริการสขุภาพ
8.3 การบริการของหองสมุด
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
8.8 การจดัทำเอกสารข้ึนทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบัตรประจำตัวนักศกึษาเม่ือแรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลัยอนมุตัปิริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรับบคุคลตามขอ 5 จะไดรบับรกิารเฉพาะขอ 8.3 และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรือประกาศเดิม
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่1 คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา (บาท)

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคฤดรูอน เทากบัครึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมภาคการศกึษาปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา  ภาคการศกึษาละ 2,800 บาท

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละ
เนือ้หาสาระท่ีมคีวามเปนสากล และมกีารจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตาง
ประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

26,000
33,000

37,000

185,000

35,000
45,000

49,000

235,000

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่2 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
(ในกรณีที่จายเปนเงินตราตางประเทศ)

สำหรบัอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตางประเทศ
ใหสั่งจายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏในตารางขางลางนี้อัตรานี้ อาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเปลีย่นไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศึกษา

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

650
825

925

4,625

875
1,125

1,225

5,875

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาฤดูรอน เทากบัคร่ึงหนึง่ของคาธรรมเนยีมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรยีญสหรฐั

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรืออาจมบีางรายวิชาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลักสตูรนานาชาต ิ(International) หมายถงึ หลักสตูรท่ีมอีงคความรแูละเนือ้หาสาระ
ที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตางประเทศ
เปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่1 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา (บาท)

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคฤดรูอน เทากบัครึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมภาคการศกึษาปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา  ภาคการศกึษาละ 2,800 บาท

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละ
เนือ้หาสาระท่ีมคีวามเปนสากล และมกีารจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตาง
ประเทศเปนสือ่การเรยีนการสอน

3. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

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

กลมุนักศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

26,000
33,000

37,000

185,000

35,000
45,000

49,000

235,000

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่2 คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
(ในกรณีที่จายเปนเงินตราตางประเทศ)

สำหรับอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตางประเทศ
ใหสั่งจายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏในตารางขางลางนี้อัตรานี้ อาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเปลีย่นไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

650
825

925

4,625

875
1,125

1,225

5,875

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาฤดรูอน เทากบัครึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรยีญสหรฐั

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาต ิ(International) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละเนือ้หาสาระ
ที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตางประเทศ
เปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่ 3 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ
จากสถาบนัการศึกษาอ่ืนหรอืบคุคลทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกติ (บาท)

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,400
1,800

2,000

10,200

1,800
2,400

2,600

13,000

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่ 4 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบคุคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตาง
ประเทศใหสัง่จายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราท่ีปรากฎในตารางขางลางนีอ้ตัราน้ี อาจมี
การเปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเปลีย่นไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกติ

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลักสูตรปกติ
อัตราตอหนวยกิต

หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

อตัราตอหนวยกติ
ดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

35
45

50

255

45
60

65

325

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรืออาจมบีางรายวิชาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลักสูตรทีม่อีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่ 3 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศกึษาอืน่หรอืบคุคลทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาโดยไมขอรบัปริญญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกติ (บาท)

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

กลมุนักศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,400
1,800

2,000

10,200

1,800
2,400

2,600

13,000

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่ 4 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบคุคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตาง
ประเทศใหสัง่จายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราท่ีปรากฎในตารางขางลางนีอ้ตัราน้ี อาจมี
การเปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเปลีย่นไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกติ

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลักสูตรปกติ
อัตราตอหนวยกิต

หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

อตัราตอหนวยกติ
ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

35
45

50

255

45
60

65

325

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศกึษา

มหาวิทยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2545

เพือ่ใหการเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันักศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนทีอ่ยใูน
ความดแูลของหนวยงานตาง ๆ เปนไปตามความเหมาะสมกบัสภาวะการณปจจบุนั

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ครัง้ท่ี 2/2545
เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2545 สภามหาวทิยาลัย จงึกำหนดระเบยีบไวดงันี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอ
พกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2545”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิ “ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมเกีย่วกบัหอพัก

นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2543”
บรรดา ระเบยีบ ขอบังคับ คำสัง่ และประกาศอ่ืนใด ในสวนทีก่ำหนดไวแลวทีข่ดัหรอืแยง

กบัระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ 4 ในระเบียบน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“หนวยงาน” หมายถึง คณะ สถาบัน ศนูย สำนกั หรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ที่

เทยีบเทาคณะ และใหหมายความรวมถงึกองกจิการนกัศกึษาและวทิยาเขตหนองคายดวย
ขอ 5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพัก ไดแก คาหองพกั คาประกันกญุแจหองพกั คาประกัน

ของเสียหายภายในหอพัก รวมท้ังคาประแสไฟฟา คาน้ำประปา และคาสาธารณูปโภค
อืน่ ๆ ทีเ่กบ็ในลกัษณะเหมาจาย

ขอ 6 การกำหนดอัตราคาธรรมเนยีมตามขอ 5 ของแตละหนวยงาน ใหทำเปนประกาศ
มหาวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบด ีและอตัราคาธรรมเนยีมดังกลาว
ใหมกีารพจิารณาทบทวน ปรับปรงุ เพือ่ความเหมาะสม ไดตามความจำเปน

ขอ 7 สำหรบัอตัราคาธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษาของแตละหนวยงาน ทีไ่ดประกาศใชอยู
กอนวนัใชระเบียบน้ี ใหมผีลบงัคบัใชตอไปจนกวาจะมกีารกำหนดอตัราคาธรรมเนยีม
ตามระเบียบน้ี

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

ขอ 8 ใหอธกิารบดรัีกษาการตามระเบียบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศเก่ียวกบัวธิปีฏิบติั
ซึง่ไมขัดหรอืแยงกับระเบียบน้ี

ประกาศ ณ วนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2545

                                                (ลงชือ่)  พลตำรวจเอก   เภา    สารสิน
                                                                           (เภา  สารสนิ)
                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศึกษา

มหาวทิยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2545

เพือ่ใหการเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันักศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนทีอ่ยใูน
ความดแูลของหนวยงานตาง ๆ เปนไปตามความเหมาะสมกบัสภาวะการณปจจบุนั

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ครัง้ที ่2/2545
เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2545 สภามหาวทิยาลยั จงึกำหนดระเบยีบไวดงัน้ี

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอ
พกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2545”

ขอ 2 ระเบียบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมเกีย่วกบัหอพกั

นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2543”
บรรดา ระเบยีบ ขอบงัคบั คำสัง่ และประกาศอ่ืนใด ในสวนทีก่ำหนดไวแลวทีข่ดัหรอืแยง

กบัระเบยีบนีใ้หใชระเบียบนีแ้ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“หนวยงาน” หมายถึง คณะ สถาบัน ศนูย สำนกั หรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ี

เทยีบเทาคณะ และใหหมายความรวมถงึกองกจิการนกัศกึษาและวทิยาเขตหนองคายดวย
ขอ 5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพัก ไดแก คาหองพกั คาประกันกญุแจหองพกั คาประกัน

ของเสียหายภายในหอพัก รวมท้ังคาประแสไฟฟา คาน้ำประปา และคาสาธารณูปโภค
อืน่ ๆ ทีเ่กบ็ในลกัษณะเหมาจาย

ขอ 6 การกำหนดอัตราคาธรรมเนยีมตามขอ 5 ของแตละหนวยงาน ใหทำเปนประกาศ
มหาวิทยาลยั โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบด ีและอตัราคาธรรมเนยีมดงักลาว
ใหมกีารพจิารณาทบทวน ปรับปรงุ เพือ่ความเหมาะสม ไดตามความจำเปน

ขอ 7 สำหรบัอตัราคาธรรมเนยีมหอพกันักศกึษาของแตละหนวยงาน ทีไ่ดประกาศใชอยู
กอนวันใชระเบยีบน้ี ใหมผีลบงัคบัใชตอไปจนกวาจะมกีารกำหนดอตัราคาธรรมเนยีม
ตามระเบียบน้ี

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

ขอ 8 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามระเบียบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศเก่ียวกบัวธิปีฏิบติั
ซึง่ไมขัดหรอืแยงกับระเบียบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2545

                                                (ลงชือ่)  พลตำรวจเอก   เภา    สารสิน
                                                                           (เภา  สารสนิ)
                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 414/2546)
เร่ือง กำหนดอตัราคาธรรมเนยีมและขอปฏบัิติการเขาพักอาศัย

เปนการชัว่คราวในหอพักนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27)

เพือ่ใหการเรียกเกบ็เงนิคาธรรมเนียมการเขาพกัอาศยัเปนการชัว่คราวในหอพักนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27) ทีอ่ยใูนความดูแลของกิจการนักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน
ดำเนนิไปอยางเหมาะสม ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความขอ 6 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันักศกึษา พ.ศ. 2545 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี
ครัง้ที ่10/2546 เมือ่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2546 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออกประกาศกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมและขอปฏบิตักิารเขาพกัอาศยัเปนการช่ัวคราวในหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
ดงัตอไปน้ี

1. คาธรรมเนยีมการเขาพกั
1.1 ผเูขาพักท่ีเปนนกัเรยีน/นกัศกึษา คนละ 40 บาท/ คืน
1.2 ผเูขาพักท่ีไมใชนักเรียน/นกัศกึษา คนละ 60 บาท/คืน

2. คาประกันกญุแจ ดอกละ 100 บาท
3. ขอปฏิบตัใินการเขาพกั

3.1 ผูเขาพักจะตองขออนุญาตตองานหอพักนักศึกษา เมื่อไดรับอนุญาตและชำระ
คาธรรมเนียมการเขาพกัเรยีบรอยแลว จงึจะเขาพกัได

3.2 ผเูขาพกัตองวางเงนิมัดจำกญุแจหองพกั โดยจะคนืเงนิให เมือ่นำกญุแจมาคนื
และไมมกีารชำรดุเสียหายของทรพัยสินภายในหองพัก

3.3 ในกรณท่ีีผเูขาพกัทำวสัด-ุครภุณัฑ และทรัพยสนิในหองพกัเสยีหาย ผเูขาพกั
ตองรบัผิดชอบชดใชคาเสยีหายตามราคาทีม่หาวทิยาลยัประเมนิ

3.4 มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบกรณีทรัพยสินสวนตัวของผูเขาพักสูญหาย ไมวา
จะดวยเหตใุด

3.5 ผเูขาพกัจะตองปฏบัิตติามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย หอพกันกัศกึษา
พ.ศ. 2544 ทกุประการ

ทัง้นี ้ ตัง้แตบัดน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่ 3  มถินุายน  พ.ศ.  2546

                   (ลงชือ่)   ลิขติ  อมาตยคง
                                   (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต   อมาตยคง)

                                                          รองอธิการบดฝีายพฒันานกัศึกษา
                                                 ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

******************* เพือ่ใหการบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจ
ตามขอ 15 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการใหบรกิารหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2553 จงึเหน็สมควรประกาศการใชบริการหองสมดุไวดงัตอไปนี้

ขอ 1. ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 730/2553) เร่ือง
การใชบรกิารและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน"

ขอ 2. ใหใชประกาศนี ้ตัง้แตวันท่ี 24 พฤษภาคม  2553 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลกิ

(1) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนฉบบัที ่637/2534  เร่ือง อตัราคาบรกิาร
สบืคนสารนิเทศจากฐานขอมลูสำเร็จรปู (CD-ROM) สำหรับสมาชิก
โครงการจดัต้ังขายงานหองสมดุ มหาวทิยาลยัสวนภูมิภาค (PULINET)

(2) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่45/2545  เร่ือง การใชบรกิารและ
อตัราคาธรรมเนยีมหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน

(3) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่714/2550 เร่ือง คาธรรมเนียม
การใชหองสมุดสำหรบับุคลากรภายนอกและคาบรกิารอืน่ๆ

(4) ประกาศสำนกัวทิยบรกิาร ฉบบัที ่3/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑการยมืถงุผา
สำหรบัใสหนงัสอื

ขอ 4. บรรดาระเบยีบ ขอบงัคบั คำสัง่หรือประกาศอืน่ใดในสวนทีก่ำหนดไวแลว ทีเ่กีย่วของ
กบัการใชบรกิารและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนทีข่ดัหรอืแยงกบัประกาศน้ี
ใหใชประกาศนีแ้ทน

ขอ 5. การกำหนดเวลาเปดบริการ ใหถือตามเวลาของทางราชการหรือตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 6. บตัรสมาชิกและการเปนสมาชิกหองสมุด
บัตรสมาชิกใชยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางและหองสมุดอื่นๆ

ในมหาวทิยาลยัขอนแกนได ยกเวนบัตรสมาชกิประเภทบคุคลภายนอก ใหยมืไดเฉพาะทีห่อสมดุกลาง
ทัง้นีผ้มูสีทิธิย์มืจะตองปฏิบติัตามระเบียบและประกาศหรือขอบงัคบัของหองสมุดแตละแหง

6.1 ประเภทของสมาชิกหองสมุด  มดีงันี้
6.1.1 สมาชิกประเภทบคุคลภายใน ไดแก นกัศกึษา อาจารยประจำ

อาจารยพเิศษ  ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ
พนกังานขององคกรในกำกบั และลกูจาง ของมหาวทิยาลัยขอนแกน

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

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 730/2553)
เรื่อง การใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 414/2546)
เรือ่ง กำหนดอตัราคาธรรมเนยีมและขอปฏบัิติการเขาพักอาศัย

เปนการช่ัวคราวในหอพักนักศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27)

เพือ่ใหการเรียกเกบ็เงนิคาธรรมเนียมการเขาพกัอาศยัเปนการช่ัวคราวในหอพักนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27) ทีอ่ยใูนความดูแลของกิจการนักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน
ดำเนนิไปอยางเหมาะสม ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความขอ 6 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันักศกึษา พ.ศ. 2545 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี
ครัง้ที ่10/2546 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2546 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออกประกาศกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมและขอปฏบิตักิารเขาพกัอาศยัเปนการช่ัวคราวในหอพักนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
ดงัตอไปน้ี

1. คาธรรมเนยีมการเขาพกั
1.1 ผเูขาพกัทีเ่ปนนกัเรยีน/นกัศกึษา คนละ 40 บาท/ คืน
1.2 ผเูขาพกัทีไ่มใชนักเรียน/นกัศกึษา คนละ 60 บาท/คืน

2. คาประกันกญุแจ ดอกละ 100 บาท
3. ขอปฏบัิติในการเขาพกั

3.1 ผูเขาพักจะตองขออนุญาตตองานหอพักนักศึกษา เม่ือไดรับอนุญาตและชำระ
คาธรรมเนียมการเขาพกัเรยีบรอยแลว จงึจะเขาพกัได

3.2 ผเูขาพกัตองวางเงนิมัดจำกญุแจหองพกั โดยจะคนืเงนิให เมือ่นำกญุแจมาคนื
และไมมกีารชำรดุเสยีหายของทรพัยสินภายในหองพัก

3.3 ในกรณท่ีีผเูขาพกัทำวสัด-ุครภุณัฑ และทรัพยสนิในหองพกัเสยีหาย ผเูขาพัก
ตองรบัผดิชอบชดใชคาเสยีหายตามราคาทีม่หาวทิยาลยัประเมนิ

3.4 มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบกรณีทรัพยสินสวนตัวของผูเขาพักสูญหาย ไมวา
จะดวยเหตใุด

3.5 ผเูขาพกัจะตองปฏบัิตติามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย หอพกันกัศกึษา
พ.ศ. 2544 ทกุประการ

ทัง้นี ้ ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่ 3  มถินุายน  พ.ศ.  2546

                   (ลงชือ่)   ลิขติ  อมาตยคง
                                   (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต   อมาตยคง)

                                                          รองอธิการบดฝีายพฒันานกัศกึษา
                                                 ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

******************* เพือ่ใหการบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจ
ตามขอ 15 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการใหบริการหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2553 จงึเหน็สมควรประกาศการใชบรกิารหองสมดุไวดงัตอไปนี้

ขอ 1. ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 730/2553) เรือ่ง
การใชบรกิารและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน"

ขอ 2. ใหใชประกาศน้ี ตัง้แตวันท่ี 24 พฤษภาคม  2553 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลกิ

(1) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนฉบับที ่637/2534  เรือ่ง อตัราคาบรกิาร
สบืคนสารนิเทศจากฐานขอมูลสำเร็จรปู (CD-ROM) สำหรบัสมาชิก
โครงการจดัต้ังขายงานหองสมดุ มหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค (PULINET)

(2) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบับที ่45/2545  เรือ่ง การใชบรกิารและ
อตัราคาธรรมเนยีมหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน

(3) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบับที ่714/2550 เรือ่ง คาธรรมเนยีม
การใชหองสมุดสำหรบับุคลากรภายนอกและคาบรกิารอืน่ๆ

(4) ประกาศสำนกัวทิยบรกิาร ฉบบัที ่3/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑการยมืถงุผา
สำหรบัใสหนงัสอื

ขอ 4. บรรดาระเบยีบ ขอบงัคบั คำสัง่หรอืประกาศอืน่ใดในสวนทีก่ำหนดไวแลว ทีเ่กีย่วของ
กบัการใชบรกิารและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีขดัหรอืแยงกบัประกาศน้ี
ใหใชประกาศน้ีแทน

ขอ 5. การกำหนดเวลาเปดบริการ ใหถือตามเวลาของทางราชการหรือตามประกาศ
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

ขอ 6. บตัรสมาชิกและการเปนสมาชิกหองสมุด
บัตรสมาชิกใชยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางและหองสมุดอื่นๆ

ในมหาวทิยาลยัขอนแกนได ยกเวนบัตรสมาชกิประเภทบคุคลภายนอก ใหยืมไดเฉพาะทีห่อสมดุกลาง
ทัง้นีผ้มูสีทิธิย์มืจะตองปฏิบตัติามระเบียบและประกาศหรือขอบงัคบัของหองสมุดแตละแหง

6.1 ประเภทของสมาชิกหองสมุด  มดีงัน้ี
6.1.1 สมาชกิประเภทบคุคลภายใน ไดแก นกัศกึษา อาจารยประจำ

อาจารยพเิศษ  ขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ
พนกังานขององคกรในกำกบั และลกูจาง ของมหาวทิยาลยัขอนแกน

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

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 730/2553)
เร่ือง การใชบริการและอัตราคาธรรมเนียมหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน
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6.1.2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก ไดแก นกัศึกษาและบุคลากร
ของสถาบนัทีท่ำขอตกลงความรวมมือกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศกึษาและบุคลากรของสถาบันสมทบ นกัศึกษาหลักสตูร
ฝกอบรมระยะส้ันหรือตามโครงการแลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน  ศษิยเกา อดตีขาราชการ อดีตพนกังาน ของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน สมาชิกจากขายงานหองสมดุ มหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค
(PULINET) สมาชกิกติตมิศักดิ ์นกัเรยีนและบคุคลทัว่ไป

6.2 การทำบตัรสมาชกิ
ผปูระสงคจะสมัครสมาชิกหองสมุดสามารถทำบัตรสมาชิกทีห่อสมุดกลาง

หองสมุดคณะ สถาบันหรือวิทยาเขต สวนสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกใหทำบัตรสมาชิก
ท่ีหอสมดุกลาง ยกเวนสมาชกิจากขายงานหองสมดุมหาวทิยาลยัสวนภมิูภาค (PULINET) ใหทำบตัร
สมาชิกทีห่องสมุดมหาวิทยาลัยตนสงักดั

6.3 หลกัฐานท่ีใชในการสมัครเปนสมาชิก
6.3.1 สมาชิกประเภทบคุคลภายใน

6.3.1.1 นกัศกึษา หลกัฐานทีต่องนำมาแสดง ไดแก  บตัรประจำ
ตวันกัศกึษา

6.3.1.2 อาจารยประจำ ขาราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย พนกังาน
ราชการ ลกูจางประจำ หลกัฐานทีต่องนำมาแสดง ไดแก
บตัรประจำตัวพนักงานของรัฐทีอ่อกใหโดยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พรอมสำเนา 1 ชดุ

6.3.1.3 อาจารยพเิศษ  หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก หนงัสอื
รบัรองการเปนอาจารยพิเศษจากหนวยงานท่ีสงักดั
พรอมระบรุะยะเวลาสิน้สดุการจางงาน บตัรประจำตวั
ประชาชนพรอมสำเนา 1 ชดุ รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รปู

6.3.1.4 ลกูจางช่ัวคราว  หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก หนงัสอื
รบัรองสถานภาพจากหนวยงานตนสงักดั บตัรประจำตัว
ประชาชนพรอมสำเนา 1 ชดุ รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน
1 รปู หนังสอืค้ำประกนัสมาชกิตามแบบฟอรมของ
หองสมดุมหาวทิยาลัยขอนแกน  และสำเนาบตัรประจำตวั
ขาราชการของผคู้ำประกนัพรอมรบัรองสำเนาถกูตอง
จำนวน 1 ชดุ ผคู้ำประกันจะตองเปนขาราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนระดับ 3 ขึน้ไป หรอืพนักงาน
มหาวิทยาลยัทีม่สีญัญาการจางไมนอยกวา 1 ป

6.3.1.5 พนกังานขององคกรในกำกับ
(1) พนกังานประจำ หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก

บตัรประจำตวัทีอ่อกใหโดยมหาวทิยาลยัขอนแกน
พรอมสำเนา 1 ชุด หนงัสอืค้ำประกนัตามแบบฟอรม
ของหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน  และสำเนาบตัร
ประจำตวัขาราชการของผคู้ำประกนัพรอมรบัรอง
สำเนาถูกตอง จำนวน 1 ชุด ผคู้ำประกันจะตองเปน
ขาราชการของหาวทิยาลยัขอนแกนระดบั 3 ขึน้ไป
หรอืพนกังานมหาวทิยาลยัทีม่สีญัญาการจาง
ไมนอยกวา 1 ป

(2) พนกังานช่ัวคราว หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก
หนงัสือรบัรองสถานภาพจากหนวยงานตนสงักดั
บตัรประจำตัวประชาชนพรอมสำเนา 1 ชดุ รปูถาย
ขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รปู หนงัสือค้ำประกันตาม
แบบฟอรมของหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน และ
สำเนาบตัรประจำตวัขาราชการของผคู้ำประกนั
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ชดุ ผคู้ำ
ประกันจะตองเปนขาราชการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนระดบั 3 ขึน้ไปหรอืพนกังานมหาวทิยาลยั
ทีม่สีญัญาการจางไมนอยกวา 1 ป

6.3.2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก
6.3.2.1 สมาชกิรายปประเภทท่ีไมมีสิทธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ

(1) รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน 2 รปู ถายไวไมเกนิ
6 เดือน  ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ

(2) บตัรประจำตวัประชาชนพรอมสำเนา จำนวน  1 ชดุ
6.3.2.2 สมาชกิรายปประเภทท่ีมสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ

(1) รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน 2 รปู ถายไวไมเกนิ
6 เดือน  ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ

(2) บตัรประจำตัวประชาชนพรอมสำเนา จำนวน 1 ชดุ
(3) สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ชดุ
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6.1.2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก ไดแก นกัศกึษาและบุคลากร
ของสถาบนัทีท่ำขอตกลงความรวมมอืกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศกึษาและบุคลากรของสถาบันสมทบ นกัศกึษาหลักสตูร
ฝกอบรมระยะส้ันหรือตามโครงการแลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน  ศษิยเกา อดตีขาราชการ อดตีพนักงาน ของมหาวทิยาลัย
ขอนแกน สมาชิกจากขายงานหองสมุด มหาวทิยาลยัสวนภูมภิาค
(PULINET) สมาชกิกติตมิศักดิ ์นกัเรยีนและบคุคลทัว่ไป

6.2 การทำบัตรสมาชกิ
ผปูระสงคจะสมัครสมาชิกหองสมุดสามารถทำบัตรสมาชิกทีห่อสมุดกลาง

หองสมุดคณะ สถาบันหรือวิทยาเขต สวนสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกใหทำบัตรสมาชิก
ท่ีหอสมุดกลาง ยกเวนสมาชกิจากขายงานหองสมดุมหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค (PULINET) ใหทำบตัร
สมาชิกทีห่องสมุดมหาวิทยาลัยตนสงักดั

6.3 หลกัฐานท่ีใชในการสมัครเปนสมาชิก
6.3.1 สมาชิกประเภทบคุคลภายใน

6.3.1.1 นกัศกึษา หลกัฐานทีต่องนำมาแสดง ไดแก  บตัรประจำ
ตวันกัศกึษา

6.3.1.2 อาจารยประจำ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนกังาน
ราชการ ลกูจางประจำ หลกัฐานทีต่องนำมาแสดง ไดแก
บตัรประจำตัวพนักงานของรัฐทีอ่อกใหโดยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พรอมสำเนา 1 ชดุ

6.3.1.3 อาจารยพเิศษ  หลกัฐานทีต่องนำมาแสดง ไดแก หนงัสือ
รบัรองการเปนอาจารยพิเศษจากหนวยงานท่ีสงักดั
พรอมระบรุะยะเวลาสิน้สดุการจางงาน บตัรประจำตวั
ประชาชนพรอมสำเนา 1 ชดุ รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รปู

6.3.1.4 ลกูจางช่ัวคราว  หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก หนงัสือ
รบัรองสถานภาพจากหนวยงานตนสงักดั บตัรประจำตัว
ประชาชนพรอมสำเนา 1 ชดุ รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน
1 รปู หนังสอืค้ำประกนัสมาชิกตามแบบฟอรมของ
หองสมดุมหาวทิยาลัยขอนแกน  และสำเนาบตัรประจำตวั
ขาราชการของผคู้ำประกนัพรอมรบัรองสำเนาถกูตอง
จำนวน 1 ชดุ ผคู้ำประกันจะตองเปนขาราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนระดับ 3 ขึน้ไป หรอืพนักงาน
มหาวิทยาลยัทีม่สีญัญาการจางไมนอยกวา 1 ป

6.3.1.5 พนกังานขององคกรในกำกับ
(1) พนักงานประจำ หลกัฐานท่ีตองนำมาแสดง ไดแก

บตัรประจำตวัท่ีออกใหโดยมหาวทิยาลยัขอนแกน
พรอมสำเนา 1 ชดุ หนงัสอืค้ำประกนัตามแบบฟอรม
ของหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน  และสำเนาบตัร
ประจำตวัขาราชการของผคู้ำประกนัพรอมรบัรอง
สำเนาถูกตอง จำนวน 1 ชดุ ผคู้ำประกันจะตองเปน
ขาราชการของหาวิทยาลยัขอนแกนระดบั 3 ขึน้ไป
หรอืพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมสีญัญาการจาง
ไมนอยกวา 1 ป

(2) พนกังานชัว่คราว หลกัฐานทีต่องนำมาแสดง ไดแก
หนังสอืรับรองสถานภาพจากหนวยงานตนสงักดั
บตัรประจำตัวประชาชนพรอมสำเนา 1 ชดุ รปูถาย
ขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รปู หนงัสอืค้ำประกันตาม
แบบฟอรมของหองสมดุมหาวทิยาลยัขอนแกน และ
สำเนาบตัรประจำตวัขาราชการของผคู้ำประกนั
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ชดุ ผคู้ำ
ประกันจะตองเปนขาราชการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนระดบั 3 ขึน้ไปหรอืพนกังานมหาวทิยาลยั
ทีม่สีญัญาการจางไมนอยกวา 1 ป

6.3.2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก
6.3.2.1 สมาชกิรายปประเภทท่ีไมมสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ

(1) รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน 2 รปู ถายไวไมเกนิ
6 เดอืน  ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ

(2) บตัรประจำตวัประชาชนพรอมสำเนา จำนวน  1 ชดุ
6.3.2.2 สมาชกิรายปประเภทท่ีมสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ

(1) รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน 2 รปู ถายไวไมเกนิ
6 เดอืน  ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ

(2) บตัรประจำตัวประชาชนพรอมสำเนา จำนวน 1 ชดุ
(3) สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ชดุ
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(4) ในกรณีทีผ่สูมัครสมาชิกเปนศิษยเกา หรอือดตี
ขาราชการอดีตพนกังานของมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตองแสดงหลักฐานการเปนศิษยเกาหรืออดีต
ขาราชการหรอือดตีพนกังานของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

(5) ในกรณีทีผ่สูมคัรสมาชิกเปนนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบันทีม่ขีอตกลงความรวมมือกบั
มหาวิทยาลัย นกัศกึษาและบุคลากรของสถาบัน
สมทบ นกัศกึษาหลักสตูรฝกอบรมระยะส้ันหรอื
ตามโครงการแลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตองแสดงหลักฐานการเปนนักศกึษาและบุคลากร
ของสถาบนัหรอืโครงการนัน้ๆ

6.4 คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและการเขาใชหองสมุด
6.4.1 สมาชิกประเภทบคุคลภายใน

6.4.1.1 อาจารย ขาราชการ พนกังาน ลกูจางประจำ และลกูจาง
ชัว่คราว ไมเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมสมาชกิ

6.4.1.2 นกัศกึษา ชำระคาบำรงุสมาชกิหองสมดุตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา

6.4.2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก
6.4.2.1 สมาชกิรายปประเภททีไ่มมสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ

ปละ 400 บาท
6.4.2.2 สมาชกิรายปประเภทท่ีมสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ

(1) นกัศกึษาและบคุลากรของสถาบนัทีม่ขีอตกลง
ความรวมมือกบัมหาวิทยาลยั หรอืนกัศึกษาและ
บคุลากรของสถาบันสมทบ  ปละ 700 บาท

(2) นกัศกึษาหลักสตูรฝกอบรมระยะส้ัน หรอืนกัศกึษา
และบคุลากรตามโครงการแลกเปล่ียนหรือโครงการ
ความรวมมอืกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน ปละ 500 บาท

(3) นกัเรยีนระดับมัธยมศกึษาหรือต่ำกวา ปละ 500 บาท
(4) ศษิยเกา อดตีขาราชการ อดตีพนกังานของ

มหาวทิยาลยั ขอนแกน ปละ 500 บาท
(5) บคุคลท่ัวไป  ปละ 1,000 บาท

6.4.3 คาธรรมเนียมการเขาใชหองสมุด
6.4.3.1 สมาชกิประเภทบคุคลภายใน ไมเรียกเกบ็คาธรรมเนยีม

การเขาใชหองสมุด
6.4.3.2 สมาชกิประเภทบคุคลภายนอก  หากไมสมคัรเปนสมาชกิ

หองสมดุรายป ตองชำระคาธรรมเนียมการเขาใชหองสมุด
เปนรายวนั วนัละ 20 บาท ยกเวนนกัศกึษาและบคุลากร
ของสถาบนัทีท่ำขอตกลงความรวมมอืกบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน นกัศกึษาและบคุลากรของสถาบนัสมทบ
นกัศกึษาหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันหรือตามโครงการ
แลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัย  ศษิยเกา อดตีขาราชการ และ
อดตีพนักงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแกน สมาชิกจากขาย
งานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิาค (PULINET)
สมาชกิกติติมศกัด์ิ นกัเรียนระดับมธัยมศกึษาหรอืต่ำกวา
ภกิษ ุสามเณรและแมชี ไมเรยีกเกบ็
กรณีศษิยเกา อดตีขาราชการและอดตีพนกังาน
มหาวทิยาลยัขอนแกน หากไมมบีตัรสมาคมศษิยเกาหรอื
บตัรขาราชการบำนาญใหตดิตอขอทำบตัรเขาใชบริการ
โดยแสดงหลกัฐานการสำเรจ็การศกึษา หรือการเปน
อดตีขาราชการ อดตีพนกังานมหาวทิยาลยัขอนแกน
แลวแตกรณี พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ
รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รปู  และชำระคาธรรมเนยีม
การออกบัตรจำนวน 30 บาท

6.5 คาประกนัของเสยีหาย  เรยีกเกบ็จากผสูมคัรสมาชกิรายปประเภททีม่สิีทธิย์มื
ดังนี้

6.5.1 นกัศกึษาและบคุลากรของสถาบันทีม่ขีอตกลงความรวมมอืกบั
มหาวทิยาลัย นกัศกึษาและบุคลากรของสถาบันสมทบ นกัศกึษา
หลกัสตูรฝกอบรมระยะสัน้ นกัศกึษาและบคุลากรตามโครงการ
แลกเปล่ียนหรอืโครงการความรวมมอืกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
2,000  บาท

6.5.2 นกัเรียนระดับมธัยมศึกษาหรือต่ำกวา 1,000 บาท
6.5.3 ศษิยเกา อดตีขาราชการ อดตีพนักงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน

และบุคคลภายนอกท่ัวไป  2,000  บาท
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(4) ในกรณีทีผ่สูมัครสมาชิกเปนศษิยเกา หรอือดีต
ขาราชการอดีตพนกังานของมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตองแสดงหลักฐานการเปนศษิยเกาหรืออดีต
ขาราชการหรอือดตีพนกังานของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

(5) ในกรณีทีผ่สูมคัรสมาชิกเปนนักศกึษาและบุคลากร
ของสถาบันทีม่ขีอตกลงความรวมมือกบั
มหาวิทยาลัย นกัศกึษาและบุคลากรของสถาบัน
สมทบ นกัศกึษาหลักสตูรฝกอบรมระยะส้ันหรอื
ตามโครงการแลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตองแสดงหลักฐานการเปนนักศกึษาและบุคลากร
ของสถาบนัหรอืโครงการนัน้ๆ

6.4 คาธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและการเขาใชหองสมุด
6.4.1 สมาชิกประเภทบคุคลภายใน

6.4.1.1 อาจารย ขาราชการ พนักงาน ลกูจางประจำ และลกูจาง
ชัว่คราว ไมเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมสมาชกิ

6.4.1.2 นกัศกึษา ชำระคาบำรุงสมาชิกหองสมดุตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา

6.4.2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก
6.4.2.1 สมาชกิรายปประเภทท่ีไมมสีทิธิย์มืทรัพยากรสารสนเทศ

ปละ 400 บาท
6.4.2.2 สมาชกิรายปประเภทท่ีมสีทิธิย์มืทรัพยากรสารสนเทศ

(1) นกัศกึษาและบคุลากรของสถาบนัทีม่ขีอตกลง
ความรวมมือกบัมหาวิทยาลยั หรอืนกัศกึษาและ
บคุลากรของสถาบันสมทบ  ปละ 700 บาท

(2) นกัศกึษาหลักสตูรฝกอบรมระยะส้ัน หรอืนกัศกึษา
และบคุลากรตามโครงการแลกเปล่ียนหรือโครงการ
ความรวมมอืกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน ปละ 500 บาท

(3) นกัเรยีนระดับมัธยมศกึษาหรอืต่ำกวา ปละ 500 บาท
(4) ศษิยเกา อดตีขาราชการ อดีตพนกังานของ

มหาวทิยาลยั ขอนแกน ปละ 500 บาท
(5) บคุคลท่ัวไป  ปละ 1,000 บาท

6.4.3 คาธรรมเนียมการเขาใชหองสมุด
6.4.3.1 สมาชกิประเภทบคุคลภายใน ไมเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีม

การเขาใชหองสมุด
6.4.3.2 สมาชกิประเภทบคุคลภายนอก  หากไมสมคัรเปนสมาชกิ

หองสมดุรายป ตองชำระคาธรรมเนียมการเขาใชหองสมุด
เปนรายวัน วนัละ 20 บาท ยกเวนนกัศกึษาและบคุลากร
ของสถาบนัท่ีทำขอตกลงความรวมมอืกบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน นกัศกึษาและบคุลากรของสถาบนัสมทบ
นกัศกึษาหลักสตูรฝกอบรมระยะส้ันหรอืตามโครงการ
แลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัย  ศษิยเกา อดตีขาราชการ และ
อดตีพนักงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแกน สมาชิกจากขาย
งานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมภิาค (PULINET)
สมาชกิกติติมศกัด์ิ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาหรอืต่ำกวา
ภกิษ ุสามเณรและแมช ีไมเรยีกเกบ็
กรณศีษิยเกา อดตีขาราชการและอดตีพนกังาน
มหาวทิยาลยัขอนแกน หากไมมบีตัรสมาคมศษิยเกาหรอื
บตัรขาราชการบำนาญใหตดิตอขอทำบตัรเขาใชบรกิาร
โดยแสดงหลกัฐานการสำเรจ็การศกึษา หรอืการเปน
อดตีขาราชการ อดตีพนกังานมหาวทิยาลยัขอนแกน
แลวแตกรณ ีพรอมสำเนาบตัรประจำตวัประชาชนและ
รปูถายขนาด 1 นิว้ จำนวน 1 รปู  และชำระคาธรรมเนยีม
การออกบัตรจำนวน 30 บาท

6.5 คาประกนัของเสยีหาย  เรยีกเกบ็จากผสูมคัรสมาชกิรายปประเภททีม่สีทิธิยื์ม
ดังนี้

6.5.1 นกัศกึษาและบคุลากรของสถาบนัทีม่ขีอตกลงความรวมมอืกบั
มหาวทิยาลัย นกัศกึษาและบุคลากรของสถาบันสมทบ นกัศกึษา
หลกัสตูรฝกอบรมระยะสัน้ นกัศกึษาและบคุลากรตามโครงการ
แลกเปลีย่นหรือโครงการความรวมมอืกบัมหาวทิยาลัยขอนแกน
2,000  บาท

6.5.2 นกัเรียนระดับมธัยมศึกษาหรือต่ำกวา 1,000 บาท
6.5.3 ศษิยเกา อดตีขาราชการ อดตีพนักงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน

และบคุคลภายนอกท่ัวไป  2,000  บาท
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คาประกันของเสียหายน้ี จะไดรบัคืนเม่ือพนสมาชิกภาพและไมมี
ความเสยีหายใดๆ กรณทีำใหทรพัยสนิของหองสมดุเสยีหาย
คาประกันจะถกูหกัชดใชความเสยีหาย และหากความเสยีหายเกนิ
จำนวนเงินคาประกัน สมาชิกตองชดใชใหครบเต็มจำนวนความเสียหาย

6.6 การกำหนดเวลาและสถานทีท่ำบตัรสมาชกิ ผทูีต่องการสมัครเปนสมาชกิ
หองสมุดหรือตออายุสมาชิก จะตองติดตอขอทำบัตรสมาชิกหรือตออายุสมาชิกทีห่อสมุดกลางหรือ
หองสมดุคณะ สถาบนัหรอืวทิยาเขต ตามเวลาทีเ่ปดทำการ

6.7 การกำหนดอายุบัตรสมาชิกและการตออายบุตัรสมาชิก
6.7.1 บคุคลตามขอ 6.3.1.1 มอีายบุตัรสมาชกิตามวนัหมดอายทุีร่ะบุ

ในบตัรประจำตวันกัศกึษาและตองตออายบุตัรสมาชกิหองสมดุ
เมือ่บัตรประจำตวัหมดอายลุง

6.7.2 บคุคลตามขอ 6.3.1.2 มอีายบุตัรสมาชกิตามวนัหมดอายทุีร่ะบุ
ในบตัรประจำตัวขาราชการ พนกังาน ลกูจางประจำ และตองตอ
อายุบตัรสมาชกิหองสมดุ เมือ่บตัรประจำตวัหมดอายลุงตามบตัร
ประจำตัวพนักงานของรัฐทีอ่อกใหโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน

6.7.3 บคุคลตามขอ 6.3.1.3 มอีายบัุตรสมาชกิตามระยะเวลาทีร่ะบุ
ในหนังสอืรบัรองสถานภาพ และตองตออายุบัตรสมาชิกหองสมุด
เม่ือบัตรประจำตัวหมดอายุ โดยแสดงหลักฐานหนังสอืรบัรอง
การเปนอาจารยพเิศษจากหนวยงานท่ีสงักดัพรอมระบุระยะเวลา
สิน้สดุการจางงาน และแสดงบตัรประจำตวัประชาชนพรอมสำเนา
1 ชดุ

6.7.4 บคุคลตามขอ 6.3.1.4 อายบัุตรสมาชิกจะสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน
ของทุกป ยกเวนกรณีระยะเวลาทีร่ะบใุนหนงัสือรบัรองสัน้กวา
ปงบประมาณใหถอืตามหนงัสอืรบัรอง

6.7.5 บคุคลตามขอ 6.3.1.5 กรณเีปนพนกังานประจำ อายบุตัรจะ
สิน้สุดตามวนัหมดอายุทีร่ะบใุนบตัรประจำตวัขาราชการ พนกังาน
ลกูจางและตองตออายบัุตรสมาชกิหองสมดุเม่ือบตัรประจำตวั
หมดอาย ุโดยแสดงหลกัฐานเหมอืนการทำบตัรสมาชิกครัง้แรก

6.7.6 บคุคลตามขอ 6.3.1.5  กรณเีปนพนกังานช่ัวคราว อายบุตัรสมาชิก
จะสิน้สดุวนัท่ี  30 กนัยายน ของทุกป ยกเวนกรณีระยะเวลาท่ีระบุ
ในหนงัสอืรบัรองสัน้กวาปงบประมาณใหถอืตามหนงัสอืรบัรอง และ
ตองตออายบุตัรสมาชิกหองสมดุเมือ่บัตรประจำตัวหมดอายุ
โดยแสดงหลักฐานเหมือนการทำบัตรสมาชิกคร้ังแรก

6.8 การเปลีย่นบตัรสมาชิก สมาชิกขอเปล่ียนบตัรสมาชิกเนือ่งจากไมอาจบนัทกึ
รายการ ยืม-คนืลงไดอกีหรอืบตัรชำรดุโดยขอเปลีย่นไดทีห่อสมดุกลางหรอืหองสมดุคณะ สถาบนั
หรอืวทิยาเขต

6.9 การขอทำบัตรสมาชิกใหมเน่ืองจากบัตรเกาสญูหาย ใหใชหลกัฐานเชนเดียว
กบัการทำบตัรสมาชิกครัง้แรก พรอมคาธรรมเนียม 30 บาท

6.10 สมาชกิทกุประเภทมบีตัรสมาชกิในคราวเดยีวกนัไดเพียง 1 บตัร อาจารย
ประจำ อาจารยพิเศษ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานขององคกร
ในกำกับ และลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ลาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสิทธิ์
เลอืกใชบตัรสมาชกิเพยีงสถานภาพเดยีวเทานัน้

ขอ 7. การสิน้สุดสมาชกิภาพ
7.1 บคุคลตามขอ 6.3.1.1 จะส้ินสุดสมาชกิภาพเมือ่ไมตออายุบตัรสมาชกิหรือ

เมือ่พนสภาพการเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน
7.2 บุคคลตามขอ 6.3.1.2 - 6.3.1.5 จะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อพนสภาพ

การเปนอาจารยประจำ อาจารยพเิศษ  ขาราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย  หรอืลกูจาง ของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

7.3 บคุคลตามขอ 6.3.2 จะสิน้สดุสมาชิกภาพเมือ่ไมตออายบุตัรสมาชิก
ขอ 8. การอนญุาตใหยมืและไมอนญุาตใหยมืทรพัยากรสารสนเทศของหองสมุด มดีงันี้

8.1 ทรพัยากรสารสนเทศทีอ่นญุาตใหยมืออกนอกหองสมดุ ไดแก
8.1.1 หนงัสือตำรา
8.1.2 รายงานการวิจัย รายงานนักศกึษา เอกสาร
8.1.3 วทิยานิพนธทีเ่ปนฉบับซ้ำ
8.1.4 วารสารและนิตยสารฉบับเกาเลมปลีก
8.1.5 หนงัสือสำรอง
8.1.6 นวนิยายและเรือ่งส้ัน
8.1.7 สิง่พมิพและส่ิงไมตพีมิพอืน่ๆ ทีห่องสมดุระบอุนญุาตใหยมืออกได

8.2 ทรพัยากรสารสนเทศทีไ่มอนญุาตใหยมืออกนอกหองสมดุ ไดแก
8.2.1 หนงัสอือางองิทกุประเภท
8.2.2 วทิยานพินธทีม่เีพยีงฉบบัเดยีวหรอืเปนฉบบัแรก
8.2.3 วารสารและนติยสารฉบบัปจจบุนั
8.2.4 วารสารเยบ็เลม
8.2.5 หนงัสือพมิพ
8.2.6 สิง่พมิพและสิง่ไมตพีมิพอืน่ๆ ทีห่องสมดุระบไุมอนญุาตใหยมืออก
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คาประกันของเสียหายน้ี จะไดรบัคืนเม่ือพนสมาชิกภาพและไมมี
ความเสยีหายใดๆ กรณทีำใหทรพัยสนิของหองสมดุเสยีหาย
คาประกันจะถกูหกัชดใชความเสยีหาย และหากความเสยีหายเกนิ
จำนวนเงินคาประกัน สมาชิกตองชดใชใหครบเต็มจำนวนความเสียหาย

6.6 การกำหนดเวลาและสถานทีท่ำบตัรสมาชกิ ผทูีต่องการสมคัรเปนสมาชกิ
หองสมุดหรือตออายุสมาชิก จะตองติดตอขอทำบัตรสมาชิกหรือตออายุสมาชิกทีห่อสมุดกลางหรือ
หองสมดุคณะ สถาบนัหรอืวทิยาเขต ตามเวลาทีเ่ปดทำการ

6.7 การกำหนดอายุบัตรสมาชิกและการตออายบัุตรสมาชิก
6.7.1 บคุคลตามขอ 6.3.1.1 มอีายบัุตรสมาชกิตามวนัหมดอายทุีร่ะบุ

ในบตัรประจำตวันกัศกึษาและตองตออายบุตัรสมาชกิหองสมดุ
เมือ่บัตรประจำตวัหมดอายลุง

6.7.2 บคุคลตามขอ 6.3.1.2 มอีายบัุตรสมาชกิตามวนัหมดอายทุีร่ะบุ
ในบตัรประจำตัวขาราชการ พนักงาน ลกูจางประจำ และตองตอ
อายุบตัรสมาชกิหองสมดุ เมือ่บัตรประจำตวัหมดอายลุงตามบตัร
ประจำตัวพนักงานของรัฐทีอ่อกใหโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน

6.7.3 บคุคลตามขอ 6.3.1.3 มอีายบุตัรสมาชกิตามระยะเวลาทีร่ะบุ
ในหนังสอืรบัรองสถานภาพ และตองตออายุบตัรสมาชิกหองสมุด
เม่ือบตัรประจำตัวหมดอายุ โดยแสดงหลักฐานหนังสอืรบัรอง
การเปนอาจารยพเิศษจากหนวยงานท่ีสงักดัพรอมระบุระยะเวลา
สิน้สดุการจางงาน และแสดงบตัรประจำตวัประชาชนพรอมสำเนา
1 ชดุ

6.7.4 บคุคลตามขอ 6.3.1.4 อายบัุตรสมาชิกจะส้ินสดุวนัที ่30 กนัยายน
ของทุกป ยกเวนกรณีระยะเวลาทีร่ะบใุนหนงัสือรบัรองส้ันกวา
ปงบประมาณใหถอืตามหนงัสอืรบัรอง

6.7.5 บคุคลตามขอ 6.3.1.5 กรณเีปนพนักงานประจำ อายบุตัรจะ
สิน้สุดตามวนัหมดอายุทีร่ะบใุนบตัรประจำตัวขาราชการ พนกังาน
ลกูจางและตองตออายบัุตรสมาชกิหองสมดุเมือ่บตัรประจำตัว
หมดอาย ุโดยแสดงหลกัฐานเหมือนการทำบัตรสมาชิกครัง้แรก

6.7.6 บคุคลตามขอ 6.3.1.5  กรณเีปนพนักงานช่ัวคราว อายบุตัรสมาชิก
จะสิน้สดุวนัท่ี  30 กนัยายน ของทุกป ยกเวนกรณีระยะเวลาท่ีระบุ
ในหนงัสอืรบัรองสัน้กวาปงบประมาณใหถอืตามหนงัสอืรบัรอง และ
ตองตออายบุตัรสมาชิกหองสมดุเมือ่บตัรประจำตัวหมดอายุ
โดยแสดงหลักฐานเหมือนการทำบัตรสมาชิกคร้ังแรก

6.8 การเปล่ียนบตัรสมาชกิ สมาชกิขอเปลีย่นบัตรสมาชกิเนือ่งจากไมอาจบันทึก
รายการ ยมื-คนืลงไดอกีหรอืบตัรชำรดุโดยขอเปลีย่นไดทีห่อสมดุกลางหรอืหองสมดุคณะ สถาบนั
หรอืวทิยาเขต

6.9 การขอทำบัตรสมาชิกใหมเน่ืองจากบัตรเกาสญูหาย ใหใชหลกัฐานเชนเดียว
กบัการทำบตัรสมาชิกคร้ังแรก พรอมคาธรรมเนียม 30 บาท

6.10 สมาชกิทุกประเภทมบัีตรสมาชกิในคราวเดยีวกนัไดเพยีง 1 บตัร อาจารย
ประจำ อาจารยพิเศษ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานขององคกร
ในกำกับ และลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ลาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสิทธิ์
เลอืกใชบตัรสมาชกิเพียงสถานภาพเดยีวเทาน้ัน

ขอ 7. การสิน้สดุสมาชกิภาพ
7.1 บคุคลตามขอ 6.3.1.1 จะสิน้สดุสมาชกิภาพเมือ่ไมตออายุบตัรสมาชกิหรอื

เมือ่พนสภาพการเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกน
7.2 บุคคลตามขอ 6.3.1.2 - 6.3.1.5 จะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อพนสภาพ

การเปนอาจารยประจำ อาจารยพเิศษ  ขาราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย  หรอืลกูจาง ของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

7.3 บคุคลตามขอ 6.3.2 จะสิน้สดุสมาชกิภาพเมือ่ไมตออายบุตัรสมาชกิ
ขอ 8. การอนญุาตใหยมืและไมอนุญาตใหยมืทรัพยากรสารสนเทศของหองสมดุ มดีงันี้

8.1 ทรัพยากรสารสนเทศทีอ่นญุาตใหยมืออกนอกหองสมดุ ไดแก
8.1.1 หนังสอืตำรา
8.1.2 รายงานการวิจัย รายงานนักศกึษา เอกสาร
8.1.3 วทิยานิพนธทีเ่ปนฉบับซ้ำ
8.1.4 วารสารและนิตยสารฉบับเกาเลมปลกี
8.1.5 หนงัสือสำรอง
8.1.6 นวนิยายและเร่ืองสัน้
8.1.7 สิง่พมิพและสิง่ไมตพีมิพอืน่ๆ ทีห่องสมุดระบุอนญุาตใหยมืออกได

8.2 ทรัพยากรสารสนเทศทีไ่มอนญุาตใหยมืออกนอกหองสมดุ ไดแก
8.2.1 หนงัสอือางองิทุกประเภท
8.2.2 วทิยานพินธทีม่เีพยีงฉบบัเดยีวหรอืเปนฉบบัแรก
8.2.3 วารสารและนติยสารฉบบัปจจบุนั
8.2.4 วารสารเยบ็เลม
8.2.5 หนงัสือพมิพ
8.2.6 สิง่พมิพและสิง่ไมตพีมิพอืน่ๆ ทีห่องสมุดระบุไมอนญุาตใหยมืออก
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ขอ 9. การยืมหรือคืนทรัพยากรสารสนเทศ ตองกระทำภายในวันเวลาท่ีหองสมุดกำหนด
ขอ 10. การกำหนดจำนวนทรพัยากรสารสนเทศทีย่มืไดทัง้หอสมดุกลางและหองสมดุอืน่ ๆ

ใหปฏบิตัดิงันี้
10.1 ทรพัยากรสารสนเทศของหอสมดุกลาง กำหนดใหยืมไวในครอบครองได

ดังนี้
10.1.1 นกัศกึษาระดับปรญิญาตรี ยมืไดไมเกนิ 19 รายการ ในจำนวนน้ี

สามารถยมืวารสารและสิง่ไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ 5 รายการ
10.1.2 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั

พนักงานราชการ และลกูจางประจำ ยมืไดไมเกนิ 25 รายการ
ในจำนวนนีส้ามารถยมืวารสารและสิง่ไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ
5 รายการ

10.1.3 พนักงาน ลกูจางขององคกรในกำกบัมหาวทิยาลยั และลกูจาง
ชัว่คราวยืมไดไมเกนิ 12 รายการ ในจำนวนน้ีสามารถยมืวารสาร
และส่ิงไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ 5 รายการ

10.1.4 อาจารยพเิศษ ยมืไดไมเกนิ 20 รายการ ในจำนวนน้ีสามารถยมื
วารสารและสิง่ไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ 5 รายการ

10.1.5 อาจารยประจำ ยมืไดไมเกนิ 35 รายการ ในจำนวนน้ีสามารถยมื
หนงัสอืประกอบการสอนตามหลักสูตรไดนาน 1 ภาคการศกึษา
ไมเกนิ 5 เลม และยืมวารสารและส่ิงไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ
5 รายการ

10.1.6 บคุคลตามขอ 6.3.2.2 ยมืหนงัสอืไดไมเกนิ 5 รายการ และวารสาร
หรอืสิง่ไมตพีมิพไดไมเกนิ 2 รายการ

10.1.7 สมาชกิจากขายงานหองสมุดมหาวทิยาลยัสวนภมูภิาค
(PULINET) ยมืหนังสอืไดไมเกนิ 3 รายการ

10.2 หองสมุดคณะ สถาบันและวิทยาเขต อาจกำหนดจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
ทีใ่หยมืหรอืไมใหยมืไดตามความเหมาะสม แตรวมกันแลวตองไมเกนิขอบเขตท่ีกำหนดไวใน ขอ 10.1

10.3 สมาชิกหองสมุดทุกประเภทตองปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศหรือ
ขอบงัคบัของหองสมุดแตละแหงดวย

10.4 หองสมุดสงวนสิทธิใ์นการเรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหยืมกอนกำหนด
สงคนืได

ขอ 11. การยมืทรัพยากรสารสนเทศ ใหปฏบัิติดงัน้ี

11.1 กรณียืมโดยผานเจาหนาที่ ผูยืมตองแสดงบัตรสมาชิกของตนเองพรอม
ทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ะยมื เพือ่ใหเจาหนาท่ีบนัทกึวนักำหนดสงคนื

11.2 กรณียืมดวยเคร่ืองยืมอัตโนมัติ ผูยืมตองปฏิบัติตามข้ันตอนการยืม
ดวยตนเองและใชสลปิบันทึกรายการยมืเปนหลกัฐานเพือ่นำหนงัสอืออกนอกหองสมดุ

11.3 อนญุาตใหยมืทรัพยากรสารสนเทศรายการเดยีวกนัไดเพยีง 1 ฉบับเทานัน้
ขอ 12. การตออายุการยืมกระทำได 1 ครั้ง ทั้งการยืมตอผานเจาหนาที่และการยืมตอ

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยตนเอง ผูยืมไมสามารถตออายุการยืมไดในกรณีที่มีผูจอง
ทรัพยากรสารสนเทศนัน้ไวหรอืทรัพยากรสารสนเทศนัน้เกนิกำหนดสง

ขอ 13. การกำหนดเวลายืมทรัพยากรสารสนเทศ ดงันี้
13.1 หอสมดุกลาง

13.1.1 หนงัสือทัว่ไป ตำรา นวนยิาย เร่ืองส้ัน ยมืได 15 วัน
13.1.2 รายงานการวิจัย รายงานนักศกึษา เอกสาร ยมืได 7 วัน
13.1.3 วทิยานิพนธทีม่ฉีบบัซ้ำ ยมืได 7 วัน
13.1.4 วารสารและนติยสารฉบบัเกาเลมปลีก ยมืได 1 วัน
13.1.5 สิง่ไมตพีมิพ ยมืได 7 วัน
13.1.6 หนงัสอืสำรอง และทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ ใหยมืตามระยะเวลา

ทีห่องสมดุกำหนด
13.2 หองสมุดคณะ สถาบัน และวิทยาเขต อาจกำหนดเวลาการยืมทรัพยากร

สารสนเทศไดตามความเหมาะสม
ขอ 14. อตัราคาปรบั ในกรณยีมืทรพัยากรสารสนเทศเกินกำหนดเวลาสงคนื ดงันี้

14.1 อตัราคาปรบัของหอสมดุกลาง ปรบัวนัละ 5 บาท ตอ 1 รายการ หรอื
14.2 หองสมุดคณะ สถาบันและวิทยาเขต แตละแหงอาจกำหนดอัตราคาปรับได

ตามความเหมาะสม
14.3 การผอนผนั ลดหยอน หรอืยกเวนคาปรบั ใหอยใูนดลุยพนิิจของผอูำนวยการ

สำนกั คณบด ีผอูำนวยการสถาบันหรอืวทิยาเขต แลวแตกรณี
ขอ 15. ในกรณีทำทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ผูยืมทรัพยากร

สารสนเทศตองปฏิบตั ิดงันี้
15.1 แจงใหเจาหนาท่ีทราบถงึการชำรดุเสยีหาย หรอืสูญหายของทรพัยากร

สารสนเทศนัน้ทันที
15.2 ชำระเงินจากการทำใหชำรุดเสียหาย หรือชดใชคาเสียหายภายในเวลาท่ี

หองสมดุกำหนด
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ขอ 9. การยืมหรือคนืทรัพยากรสารสนเทศ ตองกระทำภายในวันเวลาท่ีหองสมุดกำหนด
ขอ 10. การกำหนดจำนวนทรพัยากรสารสนเทศทีย่มืไดทัง้หอสมดุกลางและหองสมดุอืน่ ๆ

ใหปฏิบติัดังนี้
10.1 ทรพัยากรสารสนเทศของหอสมดุกลาง กำหนดใหยมืไวในครอบครองได

ดังนี้
10.1.1 นกัศกึษาระดับปรญิญาตรี ยมืไดไมเกนิ 19 รายการ ในจำนวนน้ี

สามารถยมืวารสารและสิง่ไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ 5 รายการ
10.1.2 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั

พนักงานราชการ และลกูจางประจำ ยมืไดไมเกนิ 25 รายการ
ในจำนวนนีส้ามารถยมืวารสารและสิง่ไมตพีมิพไดอยางละไมเกิน
5 รายการ

10.1.3 พนักงาน ลกูจางขององคกรในกำกบัมหาวทิยาลยั และลกูจาง
ชัว่คราวยืมไดไมเกนิ 12 รายการ ในจำนวนน้ีสามารถยมืวารสาร
และส่ิงไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ 5 รายการ

10.1.4 อาจารยพเิศษ ยมืไดไมเกนิ 20 รายการ ในจำนวนน้ีสามารถยมื
วารสารและสิง่ไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ 5 รายการ

10.1.5 อาจารยประจำ ยมืไดไมเกนิ 35 รายการ ในจำนวนน้ีสามารถยมื
หนงัสอืประกอบการสอนตามหลักสูตรไดนาน 1 ภาคการศกึษา
ไมเกนิ 5 เลม และยืมวารสารและส่ิงไมตพีมิพไดอยางละไมเกนิ
5 รายการ

10.1.6 บคุคลตามขอ 6.3.2.2 ยมืหนงัสอืไดไมเกนิ 5 รายการ และวารสาร
หรอืสิง่ไมตพีมิพไดไมเกนิ 2 รายการ

10.1.7 สมาชิกจากขายงานหองสมุดมหาวทิยาลยัสวนภูมภิาค
(PULINET) ยมืหนังสอืไดไมเกนิ 3 รายการ

10.2 หองสมุดคณะ สถาบันและวิทยาเขต อาจกำหนดจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
ทีใ่หยมืหรอืไมใหยมืไดตามความเหมาะสม แตรวมกันแลวตองไมเกนิขอบเขตท่ีกำหนดไวใน ขอ 10.1

10.3 สมาชิกหองสมุดทุกประเภทตองปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศหรือ
ขอบงัคบัของหองสมุดแตละแหงดวย

10.4 หองสมุดสงวนสิทธิใ์นการเรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหยมืกอนกำหนด
สงคนืได

ขอ 11. การยมืทรพัยากรสารสนเทศ ใหปฏบัิติดงัน้ี

11.1 กรณียืมโดยผานเจาหนาท่ี ผูยืมตองแสดงบัตรสมาชิกของตนเองพรอม
ทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ะยมื เพ่ือใหเจาหนาทีบ่นัทกึวนักำหนดสงคนื

11.2 กรณียืมดวยเคร่ืองยืมอัตโนมัติ ผูยืมตองปฏิบัติตามข้ันตอนการยืม
ดวยตนเองและใชสลปิบันทึกรายการยมืเปนหลกัฐานเพือ่นำหนงัสอืออกนอกหองสมดุ

11.3 อนุญาตใหยมืทรัพยากรสารสนเทศรายการเดยีวกนัไดเพียง 1 ฉบับเทานัน้
ขอ 12. การตออายุการยืมกระทำได 1 ครั้ง ทั้งการยืมตอผานเจาหนาที่และการยืมตอ

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยตนเอง ผูยืมไมสามารถตออายุการยืมไดในกรณีที่มีผูจอง
ทรัพยากรสารสนเทศนัน้ไวหรอืทรัพยากรสารสนเทศนัน้เกนิกำหนดสง

ขอ 13. การกำหนดเวลายืมทรัพยากรสารสนเทศ ดงันี้
13.1 หอสมดุกลาง

13.1.1 หนงัสอืท่ัวไป ตำรา นวนยิาย เรือ่งสัน้ ยมืได 15 วัน
13.1.2 รายงานการวิจัย รายงานนักศกึษา เอกสาร ยมืได 7 วัน
13.1.3 วทิยานิพนธทีม่ฉีบับซ้ำ ยมืได 7 วัน
13.1.4 วารสารและนติยสารฉบบัเกาเลมปลกี ยมืได 1 วัน
13.1.5 สิง่ไมตพีมิพ ยมืได 7 วัน
13.1.6 หนังสอืสำรอง และทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ ใหยมืตามระยะเวลา

ทีห่องสมดุกำหนด
13.2 หองสมุดคณะ สถาบัน และวิทยาเขต อาจกำหนดเวลาการยืมทรัพยากร

สารสนเทศไดตามความเหมาะสม
ขอ 14. อตัราคาปรับ ในกรณยีมืทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดเวลาสงคนื ดงันี้

14.1 อตัราคาปรับของหอสมดุกลาง ปรบัวนัละ 5 บาท ตอ 1 รายการ หรอื
14.2 หองสมุดคณะ สถาบันและวิทยาเขต แตละแหงอาจกำหนดอัตราคาปรับได

ตามความเหมาะสม
14.3 การผอนผนั ลดหยอน หรอืยกเวนคาปรบั ใหอยใูนดลุยพนิิจของผอูำนวยการ

สำนกั คณบด ีผอูำนวยการสถาบันหรอืวทิยาเขต แลวแตกรณี
ขอ 15. ในกรณีทำทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ผูยืมทรัพยากร

สารสนเทศตองปฏิบติั ดงัน้ี
15.1 แจงใหเจาหนาทีท่ราบถงึการชำรดุเสยีหาย หรอืสญูหายของทรพัยากร

สารสนเทศนัน้ทันที
15.2 ชำระเงินจากการทำใหชำรุดเสียหาย หรือชดใชคาเสียหายภายในเวลาท่ี

หองสมดุกำหนด
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15.3 กรณีที่สูญหาย หรือชำรุดจนไมสามารถใชการได ผูยืมตองชดใชโดยการ
ซื้อในรายการที่เปนฉบับพิมพเดียวกันหรือฉบับพิมพที่ใหมกวาเดิม โดยหองสมุดจะไมรับฉบับ
ถายสำเนา ทัง้นีต้องดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีหองสมุดกำหนด

ขอ 16. อตัราการชดใชคาเสียหายเน่ืองจากการยืม ดงันี้
16.1 หอสมดุกลาง

16.1.1 เมือ่มกีารชำรดุเสยีหาย ผยูมืตองชดใชคาเสยีหายในการซอมแซม
เปนเงนิตามจำนวนท่ีหองสมุดจายไปเพือ่การน้ัน

16.1.2 กรณีทีส่ญูหายหรือชำรุดจนไมสามารถใชการได ซึง่ผยูมืไมสามารถ
ซือ้มาชดใชได ตองชำระคาเสยีหายดงัน้ี
16.1.2.1 กรณีวัสดุตำรา ตองชำระคาเสยีหายเปนเงินจำนวน

สองเทาของราคาทรพัยากรทัง้ชดุหรอืราคากลาง
ทีห่องสมุดกำหนด รวมทัง้คาดำเนนิการ 100 บาท
และคาปรบัเกนิกำหนดสงตัง้แตวันครบกำหนดสง
จนถึงวนัชำระเงิน

16.1.2.2 กรณวีารสาร หากไมสามารถหาฉบบัเดยีวกนั
มาทดแทนไดตองชำระคาเสยีหายเปนเงนิจำนวน
สองเทาของราคา วารสารตอฉบับ รวมท้ังคาดำเนนิการ
100 บาท และคาปรับเกินกำหนดสงตัง้แตวัน
ครบกำหนดสงจนถึงวนัชำระเงิน

16.1.2.3 กรณวัีสดไุมตพีมิพ ตองชำระคาวสัดุ  คาดำเนนิการ
และคาปรบัเชนเดยีวกบักรณีขอ 16.1.2.1

16.1.2.4 ในกรณีทีท่รพัยากรสารสนเทศเปนรายการท่ีวสัดุ
ตพีมิพและวัสดไุมตีพมิพประกอบกัน ตองชำระคา
เสยีหายเปนสองเทาของราคาทรัพยากรทัง้ชดุ หรอื
ราคากลางทีห่องสมดุกำหนด โดยมใิหแยกชำระ
เพยีงสวนใดสวนหน่ึง รวมทัง้คาดำเนนิการและ
คาปรับเชนเดยีวกบักรณขีอ 16.1.2.1

16.1.3 หองสมุดสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนเงินการชดใชคาเสยีหายหรือสญูหาย
ใดๆ แมวาภายหลังผใูชบรกิารจะพบและนำทรัพยากรสารสนเทศ
มาสงคนืกต็าม

16.2 หองสมุดคณะ สถาบันหรือวิทยาเขต แตละแหงอาจมีการกำหนดอัตรา
การชดใชคาเสียหายเน่ืองจากการยืม ไดตามความเหมาะสม

ขอ 17. อตัราคาธรรมเนยีมการใชบรกิารอืน่ๆ มดีงันี้

อตัราเรยีกเกบ็
การบรกิาร บุคคลภายใน บคุคลภายนอก

1. บรกิารสืบคนขอมลูและรวบรวมบรรณานุกรม
จากฐานขอมลู OPAC (หองสมุดดำเนิน
การให)

2. คาสบืคนจากฐานขอมลูอเิลก็ทรอนิกส
(หองสมดุดำเนนิการให)

3. คาใชฐานขอมลูทีห่องสมดุบอกรบั
4. คาบริการยืมระหวางหองสมุด

5. คาบรกิารถายสำเนาผานบริการรับสงทรัพยากร
สารสนเทศภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน

6. คาพมิพเครือ่งคอมพวิเตอร
6.1 เลเซอรขาวดำ
6.2 เลเซอรสี

7. คาสแกนเอกสาร
8. คาสบืคนและบนัทกึขอมลูหอจดหมายเหตุ
9. คาใชเครือ่งคอมพวิเตอร

10. คาพมิพเครือ่งองิคเจท็ขนาดใหญ
10.1 วสัดผุาใบไวนลิ
10.2 วสัดสุติก๊เกอร

11. คาออกแบบจดัพมิพเคร่ืององิคเจท็ขนาดใหญ
12. คาใชบริการยืมถงุผาใสหนงัสือพรอมแผนปาย

12.1 กรณีเกนิกำหนดสงคนื
12.2 กรณทีำชำรดุหรอืสญูหาย

50 บาทตอเรือ่ง

100 บาทตอเร่ือง

ไมเรียกเก็บ
ตามอตัราท่ีหองสมุด
ปลายทางเรยีกเกบ็
และคาธรรมเนียม
จดัสงเงนิ
คาถายเอกสารและ
คาดำเนนิการ 5 บาท
ตอเรือ่ง

1 บาทตอหนา
10 บาทตอหนา
1 บาทตอหนา
20 บาทตอคร้ัง
ไมเรียกเก็บ

500 บาทตอเมตร
700 บาทตอเมตร
300-1,000 บาท

5 บาทตอวนัตอใบ
220 บาทตอใบ
30 บาทตอแผนปาย

100 บาทตอเร่ือง

200 บาทตอเรือ่ง

200 บาทตอชัว่โมง
อตัราเดียวกับ
บคุคลภายใน และ
เพ่ิมคาดำเนินการ
50 บาทตอเรือ่ง
ไมมบีรกิาร

2 บาทตอหนา
15 บาทตอหนา
5 บาทตอหนา
50 บาทตอคร้ัง
50 บาทตอคร้ัง
(ไมเกนิ 2 ชัว่โมง)

600 บาทตอเมตร
800 บาทตอเมตร
500-1,500 บาท

10 บาทตอวนัตอใบ
250 บาท
40 บาทตอแผนปาย
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15.3 กรณีที่สูญหาย หรือชำรุดจนไมสามารถใชการได ผูยืมตองชดใชโดยการ
ซื้อในรายการที่เปนฉบับพิมพเดียวกันหรือฉบับพิมพที่ใหมกวาเดิม โดยหองสมุดจะไมรับฉบับ
ถายสำเนา ทัง้นีต้องดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีหองสมุดกำหนด

ขอ 16. อตัราการชดใชคาเสียหายเน่ืองจากการยืม ดงันี้
16.1 หอสมดุกลาง

16.1.1 เมือ่มกีารชำรดุเสยีหาย ผยูมืตองชดใชคาเสยีหายในการซอมแซม
เปนเงนิตามจำนวนท่ีหองสมดุจายไปเพ่ือการน้ัน

16.1.2 กรณีทีส่ญูหายหรือชำรุดจนไมสามารถใชการได ซึง่ผยูมืไมสามารถ
ซือ้มาชดใชได ตองชำระคาเสยีหายดงัน้ี
16.1.2.1 กรณีวัสดุตำรา ตองชำระคาเสยีหายเปนเงินจำนวน

สองเทาของราคาทรพัยากรทัง้ชุดหรอืราคากลาง
ทีห่องสมุดกำหนด รวมทัง้คาดำเนนิการ 100 บาท
และคาปรบัเกนิกำหนดสงตัง้แตวันครบกำหนดสง
จนถึงวนัชำระเงิน

16.1.2.2 กรณวีารสาร หากไมสามารถหาฉบบัเดยีวกนั
มาทดแทนไดตองชำระคาเสยีหายเปนเงนิจำนวน
สองเทาของราคา วารสารตอฉบบั รวมท้ังคาดำเนนิการ
100 บาท และคาปรับเกินกำหนดสงตัง้แตวัน
ครบกำหนดสงจนถึงวนัชำระเงิน

16.1.2.3 กรณวัีสดไุมตพีมิพ ตองชำระคาวสัด ุ คาดำเนนิการ
และคาปรบัเชนเดยีวกบักรณขีอ 16.1.2.1

16.1.2.4 ในกรณีทีท่รพัยากรสารสนเทศเปนรายการท่ีวสัดุ
ตพีมิพและวัสดไุมตพีมิพประกอบกัน ตองชำระคา
เสยีหายเปนสองเทาของราคาทรัพยากรทัง้ชุด หรอื
ราคากลางทีห่องสมดุกำหนด โดยมใิหแยกชำระ
เพยีงสวนใดสวนหน่ึง รวมทัง้คาดำเนนิการและ
คาปรับเชนเดยีวกบักรณขีอ 16.1.2.1

16.1.3 หองสมดุสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนเงินการชดใชคาเสยีหายหรือสญูหาย
ใดๆ แมวาภายหลังผใูชบรกิารจะพบและนำทรัพยากรสารสนเทศ
มาสงคนืกต็าม

16.2 หองสมุดคณะ สถาบันหรือวิทยาเขต แตละแหงอาจมีการกำหนดอัตรา
การชดใชคาเสียหายเน่ืองจากการยืม ไดตามความเหมาะสม

ขอ 17. อตัราคาธรรมเนยีมการใชบรกิารอ่ืนๆ มดีงัน้ี

อตัราเรยีกเกบ็
การบรกิาร บุคคลภายใน บคุคลภายนอก

1. บรกิารสบืคนขอมูลและรวบรวมบรรณานุกรม
จากฐานขอมลู OPAC (หองสมุดดำเนนิ
การให)

2. คาสบืคนจากฐานขอมูลอเิลก็ทรอนิกส
(หองสมดุดำเนนิการให)

3. คาใชฐานขอมลูทีห่องสมดุบอกรบั
4. คาบริการยืมระหวางหองสมุด

5. คาบรกิารถายสำเนาผานบรกิารรับสงทรัพยากร
สารสนเทศภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน

6. คาพิมพเครือ่งคอมพิวเตอร
6.1 เลเซอรขาวดำ
6.2 เลเซอรสี

7. คาสแกนเอกสาร
8. คาสบืคนและบนัทกึขอมลูหอจดหมายเหตุ
9. คาใชเครือ่งคอมพวิเตอร

10. คาพิมพเครือ่งองิคเจท็ขนาดใหญ
10.1 วสัดุผาใบไวนลิ
10.2 วสัดสุติก๊เกอร

11. คาออกแบบจดัพมิพเครือ่งองิคเจท็ขนาดใหญ
12. คาใชบรกิารยืมถงุผาใสหนงัสอืพรอมแผนปาย

12.1 กรณเีกนิกำหนดสงคนื
12.2 กรณทีำชำรดุหรอืสญูหาย

50 บาทตอเรือ่ง

100 บาทตอเร่ือง

ไมเรียกเก็บ
ตามอัตราท่ีหองสมุด
ปลายทางเรยีกเกบ็
และคาธรรมเนียม
จดัสงเงนิ
คาถายเอกสารและ
คาดำเนนิการ 5 บาท
ตอเรือ่ง

1 บาทตอหนา
10 บาทตอหนา
1 บาทตอหนา
20 บาทตอคร้ัง
ไมเรียกเก็บ

500 บาทตอเมตร
700 บาทตอเมตร
300-1,000 บาท

5 บาทตอวนัตอใบ
220 บาทตอใบ
30 บาทตอแผนปาย

100 บาทตอเร่ือง

200 บาทตอเรือ่ง

200 บาทตอชัว่โมง
อตัราเดียวกับ
บคุคลภายใน และ
เพิม่คาดำเนินการ
50 บาทตอเรือ่ง
ไมมบีรกิาร

2 บาทตอหนา
15 บาทตอหนา
5 บาทตอหนา
50 บาทตอคร้ัง
50 บาทตอคร้ัง
(ไมเกนิ 2 ชัว่โมง)

600 บาทตอเมตร
800 บาทตอเมตร
500-1,500 บาท

10 บาทตอวนัตอใบ
250 บาท
40 บาทตอแผนปาย
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ขอ 18. ในการเขาใชบรกิารหองสมุด ผใูชบรกิารตองปฏบิตัดิงัน้ี
18.1 แตงกายสภุาพเรยีบรอย ตามประกาศของสำนักวทิยบรกิาร
18.2 แสดงบัตรประจำตัวหรือบตัรสมาชิกทกุคร้ังท่ีเขาใชหองสมุด
18.3 ยนิยอมใหเจาหนาทีต่รวจหนังสอื เอกสาร หรอืสิง่ของ เมือ่เขาและออกจาก

หองสมดุ
18.4 สงคนืทรพัยากรสารสนเทศตามวนัเวลาทีก่ำหนด
18.5 สำรวมกรยิาวาจา รกัษาความสงบเงยีบ ไมสงเสยีงดงัหรอืกระทำการใด ๆ

อนัเปนท่ีรำคาญแกผอูืน่
18.6 ไมนำอาหาร เคร่ืองดืม่ หรอืของขบเคีย้วเขาหองสมดุ
18.7 ไมสบูบุหร่ีในหองสมุด
18.8 ไมวางหนังสือเอกสารหรือสิ่งของท้ิงไวบนที่นั่งอานโดยท่ีตนเองไมอยูใน

หองนัน้หรอืไมอยใูนหองสมดุ หรอืวางไวในลกัษณะเปนการจองทีน่ัง่ ซึง่เจาหนาทีห่องสมดุจะเกบ็
หนงัสอืเอกสารหรือสิง่ของเหลานัน้ออก เพือ่ใหทีน่ัง่แกผใูชหองสมุดคนอ่ืนๆ

18.9 ไมตดั ฉกี กรดี ทำลายหนงัสอืเอกสารหรือทรพัยากรสารสนเทศทุกชนดิ
ของหองสมุด หรอืไมนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากหองสมุดโดยไมไดยมือยางถูกตองตามระเบียบ
โดยการกระทำดงักลาวถอืเปนความผิดตามกฎหมายอาญา

ขอ 19. การนำทรัพยสนิมีคาเขาหองสมุด ทางหองสมุดไมรบัผิดชอบหากทรัพยสนิดังกลาว
สญูหายหรอืเสียหายไมวากรณใีด ๆ

ขอ 20. ผฝูาฝนระเบยีบและประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแกนเกีย่วกบัหองสมดุ ตองไดรบั
การพิจารณาดำเนินการตามขอ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการใหบริการหองสมุด
มหาวทิยาลยั ขอนแกน พ.ศ. 2553  ทัง้น้ี ใหอยใูนดลุยพนิิจของ คณบด ีผอูำนวยการสำนกั สถาบนั
หรอืวทิยาเขต

ขอ 21. กรณีทีม่ปีญหา ขอขดัแยง หรือการตีความตามประกาศน้ี ใหคณะกรรมการประจำ
สำนกัวทิยบรกิาร เปนผวูนิจิฉยั

ขอ 22. ใหคณบด ีผอูำนวยการสำนกั สถาบนั วทิยาเขต เปนผรูกัษาการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้

           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  24  พฤษภาคม 2553

                                                                      ลงชือ่  สมุนต  สกลไชย
                    (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                      อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 2529/2556)
เรือ่ง อตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงอตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร ใหสอดคลอง
และรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประโยชนตอการบริหารจดัการภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน และบงัเกดิผลดตีอทางราชการ

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1)(2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชุมคณบด ีในคราวประชมุ ครัง้ที่
10/2556 เมือ่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 จงึประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมของศนูยคอมพวิเตอร
ดังนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรือ่ง อตัราคาธรรมเนยีม
ของศนูยคอมพิวเตอร”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบบัที ่150/2543 เรือ่ง อตัราคาใชจาย

บรกิารของศนูยคอมพวิเตอร
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการประจำศูนยฯ หมายความวา คณะกรรมการประจำศูนย

คอมพวิเตอร
“คณะ” หมายความวา คณะ บณัฑติวิทยาลยั วทิยาลยั

สถาบัน สำนกั ศนูยหรอืหนวยงาน
ทีเ่รยีกช่ืออยางอืน่ท่ีเทยีบเทาคณะ

“บคุลากร” หมายความวา อาจารย ขาราชการ พนกังาน
มหาวทิยาลยั ลกูจางประจำ
พนกังานราชการ
ลกูจางมหาวทิยาลยั
พนกังานหนวยงานในกำกบั
และลูกจางโครงการในสังกดั
มหาวทิยาลยัขอนแกน

********************
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ขอ 18. ในการเขาใชบรกิารหองสมุด ผใูชบรกิารตองปฏิบัตดิงันี้
18.1 แตงกายสุภาพเรยีบรอย ตามประกาศของสำนกัวทิยบรกิาร
18.2 แสดงบัตรประจำตัวหรือบตัรสมาชิกทกุคร้ังทีเ่ขาใชหองสมุด
18.3 ยนิยอมใหเจาหนาทีต่รวจหนังสอื เอกสาร หรือสิง่ของ เมือ่เขาและออกจาก

หองสมดุ
18.4 สงคนืทรพัยากรสารสนเทศตามวนัเวลาท่ีกำหนด
18.5 สำรวมกรยิาวาจา รกัษาความสงบเงยีบ ไมสงเสยีงดงัหรอืกระทำการใด ๆ

อนัเปนท่ีรำคาญแกผอูืน่
18.6 ไมนำอาหาร เคร่ืองดืม่ หรอืของขบเคีย้วเขาหองสมุด
18.7 ไมสบูบุหร่ีในหองสมุด
18.8 ไมวางหนังสือเอกสารหรือสิ่งของท้ิงไวบนที่นั่งอานโดยท่ีตนเองไมอยูใน

หองนัน้หรอืไมอยใูนหองสมดุ หรอืวางไวในลกัษณะเปนการจองทีน่ัง่ ซึง่เจาหนาทีห่องสมดุจะเกบ็
หนงัสอืเอกสารหรือสิง่ของเหลานัน้ออก เพือ่ใหทีน่ัง่แกผใูชหองสมุดคนอ่ืนๆ

18.9 ไมตัด ฉีก กรดี ทำลายหนงัสอืเอกสารหรือทรพัยากรสารสนเทศทุกชนดิ
ของหองสมุด หรอืไมนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากหองสมุดโดยไมไดยมือยางถูกตองตามระเบียบ
โดยการกระทำดงักลาวถอืเปนความผิดตามกฎหมายอาญา

ขอ 19. การนำทรัพยสนิมีคาเขาหองสมุด ทางหองสมุดไมรบัผิดชอบหากทรัพยสนิดังกลาว
สญูหายหรอืเสยีหายไมวากรณใีด ๆ

ขอ 20. ผฝูาฝนระเบยีบและประกาศของมหาวทิยาลยัขอนแกนเกีย่วกบัหองสมดุ ตองไดรบั
การพิจารณาดำเนินการตามขอ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการใหบริการหองสมุด
มหาวทิยาลยั ขอนแกน พ.ศ. 2553  ทัง้น้ี ใหอยใูนดลุยพนิิจของ คณบด ีผอูำนวยการสำนกั สถาบนั
หรอืวทิยาเขต

ขอ 21. กรณีทีม่ปีญหา ขอขดัแยง หรือการตีความตามประกาศน้ี ใหคณะกรรมการประจำ
สำนกัวทิยบรกิาร เปนผวูนิจิฉยั

ขอ 22. ใหคณบด ีผอูำนวยการสำนกั สถาบนั วทิยาเขต เปนผรูกัษาการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้

           ประกาศ  ณ  วนัท่ี  24  พฤษภาคม 2553

                                                                      ลงชือ่  สมุนต  สกลไชย
                    (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                      อธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 2529/2556)
เรือ่ง อตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงอตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร ใหสอดคลอง
และรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประโยชนตอการบรหิารจดัการภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน และบงัเกดิผลดตีอทางราชการ

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1)(2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี ในคราวประชมุ ครัง้ที่
10/2556 เมือ่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 จงึประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมของศนูยคอมพวิเตอร
ดังนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง อตัราคาธรรมเนยีม
ของศนูยคอมพวิเตอร”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่150/2543 เรือ่ง อตัราคาใชจาย

บรกิารของศนูยคอมพวิเตอร
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการประจำศูนยฯ หมายความวา คณะกรรมการประจำศูนย

คอมพวิเตอร
“คณะ” หมายความวา คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั

สถาบัน สำนกั ศนูยหรอืหนวยงาน
ทีเ่รยีกช่ืออยางอืน่ทีเ่ทยีบเทาคณะ

“บคุลากร” หมายความวา อาจารย ขาราชการ พนกังาน
มหาวทิยาลยั ลกูจางประจำ
พนกังานราชการ
ลกูจางมหาวทิยาลยั
พนกังานหนวยงานในกำกบั
และลูกจางโครงการในสังกดั
มหาวทิยาลยัขอนแกน

********************
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“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษามหาวทิยาลยั
ขอนแกน

“ภาคการศกึษา” หมายความวา ภาคการศกึษาตน และภาคการ
ศกึษาปลายโดยรวมภาคการ
ศกึษาพเิศษ

ขอ 5 ผใูชบริการ จำแนกเปน
5.1 บคุลากร
5.2 นกัศกึษา
5.3 ผูใชบริการในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของคณะ/หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยัทีเ่กบ็เงินคาลงทะเบยีนหรอืไดรบัเงนิสนบัสนนุ
5.4 สวนราชการอ่ืน รฐัวสิาหกิจ บรษัิทเอกชน และบุคคลท่ัวไป

ขอ 6 อตัราคาธรรมเนยีม
6.1 อตัราคาธรรมเนยีมออกรหสัผานบญัชีผใูชงาน (Password) อนิเทอรเนต็

6.2 การใหบริการพัฒนาโปรแกรมและประมวลผลโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศนูยคอมพวิเตอรคิดคาธรรมเนยีมตามระดบัความยากงายของงานและปรมิาณงาน โดยการจดัทำเปน
รายละเอียดขอตกลงท่ีชดัเจน

6.3 อตัราคาธรรมเนยีมใชหองปฏบิตักิารไมโครคอมพวิเตอร

ผใูชบริการตามขอ
อตัราคาธรรมเนียม/วัน/

1 บญัชีผใูชงาน
อตัราคาธรรมเนียม/
เดือน/1บัญชผีใูชงาน

5.1
5.2
5.3
5.4

-
-

10 บาท
10 บาท

-
-

300 บาท
300 บาท

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/วนัละ
5.1
5.2
5.3

-
-

500 บาท
1,000 บาท5.4

6.4 อตัราคาธรรมเนยีมเครือ่งคอมพวิเตอรสำหรบัหองฝกอบรม

6.5 อตัราคาธรรมเนยีมเคร่ืองคอมพิวเตอรนอกสถานที่

6.6 อตัราคาธรรมเนยีมหอง VCD Conference พรอมอปุกรณ

6.7 อตัราคาธรรมเนยีมตรวจขอสอบดวยระบบคอมพวิเตอร
(1) คาธรรมเนียมอานกระดาษคำตอบแผนละ 3 บาท
(2) คาธรรมเนยีมประมวลผลกระดาษคำตอบ

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

200 บาท
200 บาท
200 บาท
200 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

300 บาท
300 บาท
300 บาท
300 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/ครัง้
5.1
5.2
5.3

-
-

2,000 บาท
2,000 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/หนึง่รายงาน
5.1
5.2
5.3

500 บาท
500 บาท
500 บาท

1,000 บาท5.4
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“นกัศึกษา” หมายความวา นักศกึษามหาวทิยาลยั
ขอนแกน

“ภาคการศกึษา” หมายความวา ภาคการศกึษาตน และภาคการ
ศกึษาปลายโดยรวมภาคการ
ศกึษาพเิศษ

ขอ 5 ผใูชบริการ จำแนกเปน
5.1 บคุลากร
5.2 นกัศึกษา
5.3 ผูใชบริการในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของคณะ/หนวยงานภายใน

มหาวทิยาลยัทีเ่กบ็เงนิคาลงทะเบยีนหรอืไดรบัเงนิสนบัสนนุ
5.4 สวนราชการอ่ืน รฐัวสิาหกิจ บรษัิทเอกชน และบุคคลทัว่ไป

ขอ 6 อตัราคาธรรมเนยีม
6.1 อตัราคาธรรมเนยีมออกรหสัผานบญัชีผใูชงาน (Password) อนิเทอรเนต็

6.2 การใหบริการพัฒนาโปรแกรมและประมวลผลโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศนูยคอมพวิเตอรคิดคาธรรมเนยีมตามระดบัความยากงายของงานและปรมิาณงาน โดยการจดัทำเปน
รายละเอียดขอตกลงท่ีชดัเจน

6.3 อตัราคาธรรมเนยีมใชหองปฏบิตักิารไมโครคอมพวิเตอร

ผใูชบริการตามขอ
อตัราคาธรรมเนียม/วัน/

1 บญัชีผใูชงาน
อตัราคาธรรมเนียม/
เดอืน/1บัญชผีใูชงาน

5.1
5.2
5.3
5.4

-
-

10 บาท
10 บาท

-
-

300 บาท
300 บาท

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/วนัละ
5.1
5.2
5.3

-
-

500 บาท
1,000 บาท5.4

6.4 อตัราคาธรรมเนยีมเครือ่งคอมพวิเตอรสำหรบัหองฝกอบรม

6.5 อตัราคาธรรมเนียมเครือ่งคอมพวิเตอรนอกสถานที่

6.6 อตัราคาธรรมเนยีมหอง VCD Conference พรอมอปุกรณ

6.7 อตัราคาธรรมเนยีมตรวจขอสอบดวยระบบคอมพวิเตอร
(1) คาธรรมเนียมอานกระดาษคำตอบแผนละ 3 บาท
(2) คาธรรมเนยีมประมวลผลกระดาษคำตอบ

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

200 บาท
200 บาท
200 บาท
200 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

300 บาท
300 บาท
300 บาท
300 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/ครัง้
5.1
5.2
5.3

-
-

2,000 บาท
2,000 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/หนึง่รายงาน
5.1
5.2
5.3

500 บาท
500 บาท
500 บาท

1,000 บาท5.4
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6.8 คาธรรมเนยีมหองบรกิารไอทคีลนิิก
(1) คาธรรมเนียมตรวจซอมคอมพิวเตอร (ไมรวมคาอปุกรณและอะไหล)

เคร่ืองละ 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร ระบบโปรแกรม กำจดัไวรสั

คอมพวิเตอรเครือ่งละ 300 บาท
6.9 คาธรรมเนยีมพมิพผลดวยเครือ่งพมิพเลเซอร

(1) กระดาษ A4 คาบรกิารหนาละ 2 บาท สำหรบัการพมิพทัว่ไป
คาบริการหนาละ 5 บาท สำหรบัการพิมพกราฟฟก

(2) กระดาษ F4 คาบรกิารหนาละ 5 บาท สำหรบัการพมิพทัว่ไป/
คาบริการหนาละ 7 บาท สำหรบัการพิมพกราฟฟก

6.10คาธรรมเนยีมพมิพสแีบบขอความ
(1) ภาพขนาด A3 คาบรกิารหนาละ 50 บาท
(2) ภาพขนาด A4 คาบรกิารหนาละ 20 บาท

6.11คาธรรมเนยีมพมิพสแีบบรปูภาพ
(1) ภาพขนาด A3 หนาละ 100 บาท
(2) ภาพขนาด A4 หนาละ 40 บาท

ขอ 7 อัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ใหผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
เปนผกูำหนดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย

ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญหาในการตีความหรือ
ปญหาในทางปฏบิติัตามประกาศน้ี ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยัและใหถอืเปนทีส่ดุ

จงึประกาศใหทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ  ณ  วนัที ่4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(ลงช่ือ)    กติติชยั  ไตรรัตนศิริชยั
                             (รองศาสตราจารยกติติชยั  ไตรรตันศริชิยั)

                                                            อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 554/2545)
เร่ือง การเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ

การขอเปลีย่นแปลงรายการลงทะเบยีนวิชาเรยีน และการขอตรวจสอบรหัสผาน
เขาระบบทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนช่ือสกุลภาษาอังกฤษ การขอ
เปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน
สงูสดุ

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แหงพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบดวยขอ 8 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2540 โดยความเหน็ชอบ
ของท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 16/2545 เมือ่วันที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2546 จงึออกประกาศ
เกีย่วกับการเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนช่ือหรือชือ่สกุลภาษาอังกฤษ การขอเปล่ียนแปลงรายการ
ลงทะเบยีนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนักศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีและระดับบณัฑติศกึษาไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง การเกบ็คาธรรมเนยีม
การขอเปล่ียนช่ือหรือชือ่สกลุภาษาอังกฤษ การขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียน
วชิาเรยีนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา ของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบณัฑิตศกึษา”

ขอ 2 ใหใชประกาศน้ีตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2545 เปนตนไป ประกาศ
อืน่ใดซ่ึงขดัหรือแยงกบัประกาศน้ีใหใชประกาศฉบับนีแ้ทน

ขอ 3 ในประกาศน้ี
คาธรรมเนยีมขอเปลีย่นชือ่หรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ หมายถงึ คาธรรมเนยีมทีต่องชำระ

เมือ่นกัศึกษาหรอืผสูำเร็จการศกึษาแจงความประสงคขอแกไขชือ่หรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ
คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนกัศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนียม

ทีต่องชำระเมือ่นกัศกึษาแจงความประสงคขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา
คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีตองชำระ

เม่ือนักศกึษาไดรบัอนุมตัใิหเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน/เพิม่/ถอน รายวิชาทีเ่รียน
เปนกรณีพเิศษ

*******************
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6.8 คาธรรมเนยีมหองบรกิารไอทคีลนิิก
(1) คาธรรมเนียมตรวจซอมคอมพิวเตอร (ไมรวมคาอปุกรณและอะไหล)

เครือ่งละ 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร ระบบโปรแกรม กำจดัไวรสั

คอมพวิเตอรเครือ่งละ 300 บาท
6.9 คาธรรมเนยีมพมิพผลดวยเครือ่งพมิพเลเซอร

(1) กระดาษ A4 คาบรกิารหนาละ 2 บาท สำหรับการพิมพทัว่ไป
คาบริการหนาละ 5 บาท สำหรบัการพิมพกราฟฟก

(2) กระดาษ F4 คาบรกิารหนาละ 5 บาท สำหรบัการพิมพทัว่ไป/
คาบริการหนาละ 7 บาท สำหรบัการพิมพกราฟฟก

6.10คาธรรมเนยีมพมิพสแีบบขอความ
(1) ภาพขนาด A3 คาบรกิารหนาละ 50 บาท
(2) ภาพขนาด A4 คาบรกิารหนาละ 20 บาท

6.11คาธรรมเนยีมพมิพสแีบบรปูภาพ
(1) ภาพขนาด A3 หนาละ 100 บาท
(2) ภาพขนาด A4 หนาละ 40 บาท

ขอ 7 อัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ใหผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
เปนผกูำหนดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย

ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญหาในการตีความหรือ
ปญหาในทางปฏบิตัติามประกาศน้ี ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยัและใหถอืเปนทีส่ดุ

จงึประกาศใหทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ  ณ  วนัที ่4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(ลงช่ือ)    กติติชยั  ไตรรัตนศิริชัย
                             (รองศาสตราจารยกติตชัิย  ไตรรตันศริชัิย)

                                                            อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 554/2545)
เร่ือง การเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ

การขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบยีนวชิาเรยีน และการขอตรวจสอบรหัสผาน
เขาระบบทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนช่ือสกุลภาษาอังกฤษ การขอ
เปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน
สงูสดุ

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แหงพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบดวยขอ 8 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2540 โดยความเหน็ชอบ
ของท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที ่16/2545 เม่ือวันที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2546 จงึออกประกาศ
เกีย่วกับการเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนช่ือหรือชือ่สกุลภาษาอังกฤษ การขอเปล่ียนแปลงรายการ
ลงทะเบยีนวิชาเรยีนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีและระดับบณัฑติศกึษาไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง การเกบ็คาธรรมเนยีม
การขอเปล่ียนช่ือหรือชือ่สกลุภาษาอังกฤษ การขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียน
วชิาเรยีนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา ของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบณัฑติศกึษา”

ขอ 2 ใหใชประกาศน้ีตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2545 เปนตนไป ประกาศ
อืน่ใดซ่ึงขดัหรือแยงกบัประกาศน้ีใหใชประกาศฉบับนีแ้ทน

ขอ 3 ในประกาศน้ี
คาธรรมเนียมขอเปล่ียนชือ่หรือชือ่สกลุภาษาองักฤษ หมายถงึ คาธรรมเนยีมทีต่องชำระ

เมือ่นกัศกึษาหรอืผสูำเรจ็การศกึษาแจงความประสงคขอแกไขชือ่หรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ
คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนกัศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนยีม

ทีต่องชำระเมือ่นกัศกึษาแจงความประสงคขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา
คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีตองชำระ

เม่ือนักศกึษาไดรบัอนุมตัใิหเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรยีน/เพิม่/ถอน รายวิชาทีเ่รียน
เปนกรณีพเิศษ

*******************
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ขอ 4 อตัราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ในขอ 3 ใหเรยีกเกบ็ดังนี้
4.1 คาธรรมเนียมขอเปล่ียนชือ่หรอืช่ือสกลุภาษาองักฤษ คร้ังละ 50 บาท
4.2 คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน รายการละ 30 บาท
4.3 คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา ครัง้ละ 10

ขอ 5 ใหผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผลรกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19 สงิหาคม  พ.ศ. 2545

                               (ลงชือ่)  สรรชยั  ธรีพงศภกัดี
                                               (รองศาสตราจารยสรรชยั  ธรีพงศภกัด)ี
                                                       รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                           รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 709/2533)
เร่ือง การตรวจสอบและการจดัเก็บหนีส้นินกัศกึษา

เพื่อใหการถือปฏิบัติของคณะและหนวยงานตาง ๆ ในการตรวจสอบและจัดเก็บหนี้สิน
นกัศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน เปนไปอยางมีประสทิธภิาพ จงึเหน็ควรประกาศดงันี้

1. ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง การตรวจสอบและการจดัเก็บ
หนีส้นินกัศกึษา”

2. ใหใชประกาศนีต้ัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
3. “หนีส้นิ” ในประกาศน้ีหมายถึง

3.1 คางสงหนงัสือหรอืคางชำระคาปรบัหนงัสือเกนิกำหนดสงของหอสมดุกลางหรอื
หองสมดุคณะ

3.2 คางสงวสัดอุปุกรณการศกึษา
3.3 คางชำระคาเสยีหายในหองปฏบิตักิาร
3.4 คางชำระคาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศกึษา
3.5 คางชำระคาเสยีหายในหอพกั
3.6 คางชำระเงินยืมจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
3.7 คางชำระหน้ีสนิอืน่ ๆ กบัมหาวิทยาลยั

4. ใหหนวยงานเจาของหน้ีสินประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีมีหนี้สิน ภายใน 7 วันหลัง
จากวันปดภาคการศกึษา แลวแจงใหคณะทีน่กัศกึษาสังกดัทราบ เพือ่ใหนักศกึษาไปชำระเงนิตามวัน
เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด

5. กรณีนักศึกษามีหนี้สินระหวางภาคการศึกษา และยังมีสภาพการเปนนักศึกษาใน
ภาคการศกึษา หรือปการศกึษาถดัไป

5.1 นกัศกึษาตองไปชำระเงนิตามกำหนดวัน เวลา และสถานทีต่ามประกาศของหนวยงาน
เจาของหนีส้นิ

5.2 เมือ่ครบกำหนดเวลาใหนักศกึษาชำระเงินตามประกาศตามขอ 5.1แลวหากมี
นกัศกึษายงัไมชำระเงนิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิรวบรวมรายชือ่พรอมจำนวน
หนีส้นิของนักศกึษาท่ียงัไมชำระเงิน แจงกองบริการการศึกษาเพ่ือจัดทำเปน
ประกาศมหาวิทยาลัยระงับการแจงผลการเรียน การชำระคาธรรมเนียมเพ่ือ
ตอทะเบียนนักศกึษา การลงทะเบียนรายวิชาหรืออืน่ ๆ  แลวสงประกาศใหหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของทราบ

*******************
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ขอ 4 อตัราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ในขอ 3 ใหเรยีกเกบ็ดงัน้ี
4.1 คาธรรมเนยีมขอเปล่ียนช่ือหรอืช่ือสกลุภาษาองักฤษ คร้ังละ 50 บาท
4.2 คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน รายการละ 30 บาท
4.3 คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา ครัง้ละ 10

ขอ 5 ใหผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผลรกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19 สงิหาคม  พ.ศ. 2545

                               (ลงชือ่)  สรรชยั  ธรีพงศภกัดี
                                               (รองศาสตราจารยสรรชยั  ธรีพงศภกัด)ี
                                                       รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                           รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 709/2533)
เรือ่ง การตรวจสอบและการจัดเกบ็หน้ีสนินกัศกึษา

เพื่อใหการถือปฏิบัติของคณะและหนวยงานตาง ๆ ในการตรวจสอบและจัดเก็บหนี้สิน
นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ จงึเหน็ควรประกาศดงันี้

1. ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง การตรวจสอบและการจดัเกบ็
หนีส้นินกัศกึษา”

2. ใหใชประกาศนีต้ัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
3. “หนีส้นิ” ในประกาศน้ีหมายถึง

3.1 คางสงหนงัสอืหรือคางชำระคาปรบัหนงัสอืเกินกำหนดสงของหอสมดุกลางหรอื
หองสมดุคณะ

3.2 คางสงวสัดอุปุกรณการศกึษา
3.3 คางชำระคาเสยีหายในหองปฏบิตักิาร
3.4 คางชำระคาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศกึษา
3.5 คางชำระคาเสยีหายในหอพกั
3.6 คางชำระเงินยืมจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
3.7 คางชำระหน้ีสนิอืน่ ๆ กบัมหาวิทยาลัย

4. ใหหนวยงานเจาของหน้ีสินประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีมีหนี้สิน ภายใน 7 วันหลัง
จากวนัปดภาคการศกึษา แลวแจงใหคณะท่ีนกัศกึษาสงักดัทราบ เพ่ือใหนักศกึษาไปชำระเงนิตามวนั
เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด

5. กรณีนักศึกษามีหน้ีสินระหวางภาคการศึกษา และยังมีสภาพการเปนนักศึกษาใน
ภาคการศกึษา หรอืปการศกึษาถดัไป

5.1 นกัศกึษาตองไปชำระเงินตามกำหนดวนั เวลา และสถานท่ีตามประกาศของหนวยงาน
เจาของหนีส้นิ

5.2 เมือ่ครบกำหนดเวลาใหนักศกึษาชำระเงินตามประกาศตามขอ 5.1แลวหากมี
นกัศกึษายงัไมชำระเงนิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิรวบรวมรายชือ่พรอมจำนวน
หนีส้นิของนักศกึษาท่ียงัไมชำระเงิน แจงกองบริการการศึกษาเพ่ือจัดทำเปน
ประกาศมหาวิทยาลัยระงับการแจงผลการเรียน การชำระคาธรรมเนียมเพ่ือ
ตอทะเบียนนักศกึษา การลงทะเบียนรายวิชาหรืออืน่ ๆ  แลวสงประกาศใหหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของทราบ

*******************
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5.3 เม่ือหนวยงานท่ีเกีย่วของไดรับประกาศตามขอ 5.2 แลวตองระงบัการแจงผล
การเรยีนทกุรายวชิาหรอืระงบัการชำระคาธรรมเนยีมเพือ่ตอทะเบยีนนกัศกึษา หรอื
ระงบัการรับลงทะเบียนรายวชิา หรอืระงบัการใหบรกิารอืน่ ๆ  เวนแตนักศกึษา
ทีม่รีายช่ือตามประกาศดังกลาว ไดแสดงใบเสร็จรับเงนิหรอืหลกัฐานอื่นท่ีหนวยงาน
เจาของหนีส้นิออกใหนักศกึษา

6. กรณีนักศึกษาขอลาออกจากการเปนนักศึกษา คณะตองตรวจสอบหน้ีสินนักศึกษา
ดงักลาวกบัหนวยงานเจาของหนีส้นิใหเปนท่ีเรียบรอย แลวดำเนินการตอไป

7. กรณีนักศึกษาพนสภาพเน่ืองจากตกออก หรอืไมตอทะเบียนนักศกึษา หรอืไมลงทะเบียน
วชิาเรยีน โดยไมลาพกัการศกึษา หรอือืน่ ๆ

7.1 ใหกองบริการการศึกษา สงประกาศรายช่ือนักศึกษาพนสภาพเน่ืองจากเหตุดังกลาว
ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิตรวจสอบ

7.2 เมือ่หนวยงานเจาของหน้ีสนิ ตรวจสอบพบวานกัศึกษาทีพ่นสภาพเนือ่งจากเหตุ
ดงักลาวมหีนีส้นิ ใหแจงกองบรกิารการศกึษา เพือ่ขอหกัเงนิคาประกนัของเสยีหาย
ทัว่ไป

7.3 หากเงนิคาประกนัของเสยีหายทัว่ไปไมเพียงพอชำระหน้ีสนิ ใหกองบริการการศึกษา
ทำเรือ่งแจงผปูกครองนักศกึษานัน้ เพือ่ใหชำระหนีส้นิทีเ่หลอื

8. กรณนัีกศกึษาสำเรจ็การศกึษา
8.1 เม่ือคณะไดรับประกาศรายช่ือนักศกึษา พรอมจำนวนหน้ีสนิจากหนวยงานเจาของ

หนีส้นิแลว ตองแจงใหนักศกึษาไปชำระหนีส้นิ ใหเรยีบรอยกอนนำเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะรบัรองการสำเรจ็การศกึษา

8.2 เม่ือคณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษาแลว ใหคณะแจงรายชือ่
ผสูำเรจ็การศึกษาไปยังกองกลาง เพือ่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัปิริญญา
พรอมกบัแจงใหกองบรกิารการศกึษาทราบเพือ่จดัเตรยีมปรญิญาบตัรและ
รายชือ่ผสูำเรจ็การศกึษาตอไป

8.3 สำหรบัคณะทีม่นีกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา ในชวงเวลาทีแ่ตกตางจากคณะ
อืน่ ๆ  ใหคณะแจงรายชือ่นกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาใหหนวยงานเจาของหนีส้นิ
ตรวจสอบ หรือแจงใหนักศึกษาใชใบแจงผลการตรวจสอบหน้ีสนิท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนดดำเนินการตรวจสอบและชำระหนีส้นิใหเรยีบรอยแลวดำเนนิการตามขอ
8.1, 8.2 ตอไป

9. กรณนัีกศกึษาไมชำระหนีส้นิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิรวบรวมรายชือ่พรอมจำนวน
หนีส้นิแจงกองบริการการศึกษา เพือ่จดัทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย แลวแจงใหคณะหรือหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของระงบัการดำเนนิการ ดงันี้

9.1 แจงผลการศกึษาทกุวิชา
9.2 ลงทะเบยีนวชิาเรยีน หรอืตอทะเบยีนนกัศกึษา
9.3 ลาออกจากการเปนนกัศกึษา
9.4 อนมุตัปิรญิญา
9.5 ออกหนงัสือรบัรองตาง ๆ
9.6 การใหบรกิารตาง ๆ

10. ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 ธนัวาคม  2533

                                                    (ลงชือ่)  นพดล  ทองโสภติ
                                                      (นายนพดล  ทองโสภติ)
                                                  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

หมายเหตุ  การตรวจสอบและการจดัเกบ็หนีส้นินกัศกึษาปจจบุนัไดโอนไปอยใูนภาระงานของสำนกั
ทะเบยีนและประมวลผล ซึง่ไดแยกหนวยงานออกจากกองบรกิารการศกึษา
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5.3 เม่ือหนวยงานท่ีเกีย่วของไดรับประกาศตามขอ 5.2 แลวตองระงับการแจงผล
การเรยีนทกุรายวชิาหรอืระงบัการชำระคาธรรมเนยีมเพือ่ตอทะเบยีนนกัศกึษา หรือ
ระงบัการรบัลงทะเบียนรายวชิา หรอืระงบัการใหบริการอ่ืน ๆ  เวนแตนักศกึษา
ทีม่รีายช่ือตามประกาศดงักลาว ไดแสดงใบเสร็จรับเงินหรอืหลกัฐานอ่ืนท่ีหนวยงาน
เจาของหนีส้นิออกใหนักศกึษา

6. กรณีนักศึกษาขอลาออกจากการเปนนักศึกษา คณะตองตรวจสอบหน้ีสินนักศึกษา
ดงักลาวกบัหนวยงานเจาของหนีส้นิใหเปนท่ีเรียบรอย แลวดำเนินการตอไป

7. กรณีนักศึกษาพนสภาพเน่ืองจากตกออก หรอืไมตอทะเบียนนักศึกษา หรอืไมลงทะเบียน
วชิาเรยีน โดยไมลาพกัการศกึษา หรอือืน่ ๆ

7.1 ใหกองบริการการศึกษา สงประกาศรายช่ือนักศกึษาพนสภาพเน่ืองจากเหตุดงักลาว
ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิตรวจสอบ

7.2 เม่ือหนวยงานเจาของหน้ีสนิ ตรวจสอบพบวานักศกึษาท่ีพนสภาพเนือ่งจากเหตุ
ดงักลาวมหีนีส้นิ ใหแจงกองบรกิารการศกึษา เพ่ือขอหกัเงนิคาประกนัของเสยีหาย
ทัว่ไป

7.3 หากเงนิคาประกันของเสยีหายทัว่ไปไมเพียงพอชำระหน้ีสนิ ใหกองบรกิารการศึกษา
ทำเรือ่งแจงผปูกครองนักศกึษานัน้ เพือ่ใหชำระหน้ีสนิทีเ่หลอื

8. กรณนัีกศกึษาสำเรจ็การศกึษา
8.1 เม่ือคณะไดรบัประกาศรายช่ือนักศกึษา พรอมจำนวนหน้ีสนิจากหนวยงานเจาของ

หนีส้นิแลว ตองแจงใหนักศกึษาไปชำระหนีส้นิ ใหเรยีบรอยกอนนำเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะรบัรองการสำเรจ็การศกึษา

8.2 เม่ือคณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษาแลว ใหคณะแจงรายช่ือ
ผสูำเร็จการศึกษาไปยังกองกลาง เพือ่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัปิริญญา
พรอมกบัแจงใหกองบรกิารการศกึษาทราบเพือ่จัดเตรยีมปรญิญาบตัรและ
รายชือ่ผสูำเรจ็การศกึษาตอไป

8.3 สำหรบัคณะทีม่นีกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา ในชวงเวลาทีแ่ตกตางจากคณะ
อืน่ ๆ  ใหคณะแจงรายชือ่นกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาใหหนวยงานเจาของหนีส้นิ
ตรวจสอบ หรอืแจงใหนักศึกษาใชใบแจงผลการตรวจสอบหน้ีสนิทีม่หาวิทยาลัย
กำหนดดำเนนิการตรวจสอบและชำระหนีส้นิใหเรยีบรอยแลวดำเนินการตามขอ
8.1, 8.2 ตอไป

9. กรณีนักศกึษาไมชำระหนีส้นิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิรวบรวมรายชือ่พรอมจำนวน
หนีส้นิแจงกองบริการการศึกษา เพือ่จดัทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย แลวแจงใหคณะหรือหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของระงบัการดำเนนิการ ดงัน้ี

9.1 แจงผลการศกึษาทกุวชิา
9.2 ลงทะเบยีนวชิาเรยีน หรือตอทะเบยีนนกัศกึษา
9.3 ลาออกจากการเปนนักศกึษา
9.4 อนมุตัปิรญิญา
9.5 ออกหนังสือรบัรองตาง ๆ
9.6 การใหบรกิารตาง ๆ

10. ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 ธนัวาคม  2533

                                                    (ลงชือ่)  นพดล  ทองโสภติ
                                                      (นายนพดล  ทองโสภติ)
                                                  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

หมายเหตุ  การตรวจสอบและการจดัเกบ็หนีส้นินกัศกึษาปจจบัุนไดโอนไปอยใูนภาระงานของสำนกั
ทะเบยีนและประมวลผล ซึง่ไดแยกหนวยงานออกจากกองบรกิารการศกึษา





หมวดที่ 3

วินัยนักศึกษา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสถานศึกษา
*******************

	 โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ	ครอบครัว	อุบัติเหตุ	และ

อาชญากรรม	 ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 รัฐบาลจึงได้ออก 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยมีมาตรการต่าง	ๆ		ในการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอร์	 ลดปัญหาและผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 เสริมสร้างสุขภาพ 

ของประชาชน	สร้างความตระหนักถึงพิษภัย	 และป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องด่ืม 

แอลกอฮอร์โดยง่าย	 ซึ่งพระราชบัญญัติข้างต้นมีผลบังคับใช้ต้ังแต่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๑	 

เป็นต้นไป

	 เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน	 นิสิตนักศึกษา	มิให้เข้าถึงเครื่องด่ืม 

แอลกอฮอร์โดยง่าย	 รวมถึงการลดปัญหาและผลกระทบต่าง	ๆ	กระทรวงศึกษาธิการจึงขอให ้

สถานศึกษาทุกระดับดําเนินการและปฏิบัติ	ดังนี้

	 ๑.		 ควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการ/ข้อกําหนดที่ กําหนดไว้ในพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์อย่างเคร่งครัด	 โดยเฉพาะการห้ามไม่ให้มีการขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ทุกชนิดในสถานศึกษาและหอพักของสถานศึกษา	การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แก่บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากว่า	๒๐	ปีบริบูรณ์และการห้ามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา	

(ยกเว้นบริเวณจัดไว้เป็นท่ีพักส่วนบุคคล	หรือสโมสร	หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี	หรือสถาน

ศึกษาที่สอนผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไ่ด้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ)

	 ๒.		ประชาสัมพันธ์และให้การเรียนรู้มาตรการต่างๆ	 ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอร์	พ.ศ.	๒๕๕๑	 ให้บุคลากร	นักเรียน	นิสิตนักศึกษา	และประชาชน 

ได้รับทราบ

	 ๓.		บุคลากรในสถานศกึษาต้องปฏบิตัติามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอร์	

พ.ศ.	๒๕๕๑	อย่างเคร่งครัด	เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน	นิสิตนักศึกษา	หากฝ่าฝืนให้มีการ

พิจารณาโทษทางวินัย
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	 ๔.		 ประสานกบัหน่วยงาน	องค์กรทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่สร้างความตระหนกัรู	้สาํนกึชอบในการ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาของสังคม	 โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักเรียน	นิสิตนักศึกษา	 ได้มีส่วนเรียนรู้

และรับผิดชอบสังคมในมิติต่าง	ๆ	มากยิ่งขึ้น

	 ๕.		 ให้มีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒

																																																																																																(นายจุรินทร์		ลักษณวิศิษฎ์)

																																																																																										รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยเครือ่งแบบและเครือ่งแตงกายนกัศกึษา พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคบัมหาวิทยาลัยวาดวยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกาย
นักศึกษา ใหเหมาะสมและมีความชัดเจนย่ิงข้ึน เพื่อรักษาไวซึ่งชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และเกียรติคุณ
ของมหาวทิยาลยัและเพือ่สงเสรมิการมรีะเบยีบวนัิยดานการแตงกายของนกัศกึษา

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของทีป่ระชมุครัง้ที ่1/2547 วนัที ่28
มกราคม 2547 จงึตราขอบังคับไวตอไปน้ี

ขอ 1 ขอบงัคบัน้ี เรียกวา “ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเครือ่งแบบและ
เครือ่งแตงกายนักศกึษา พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ขอบงัคบันีใ้หใชบังคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกาย

นกัศกึษา พ.ศ. 2543 และบรรดาขอบังคับ ระเบยีบ คำสัง่ หรอืประกาศอืน่ใดท่ี
ขดัหรือแยงกบัขอบังคับใหใชขอบังคบัน้ีแทน

ขอ 4 ในขอบงัคบัน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะวชิาตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“นกัศกึษา” หมายถึง นักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 5 เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายนักศกึษาระดับปรญิญาตรแีละต่ำกวาปรญิญาตรี
เพือ่แตงในโอกาสตาง ๆ มดีงัตอไปนี้
5.1 เคร่ืองแตงกายมาตรฐาน เพือ่แตงในพธิขีองมหาวทิยาลัย หรอื

เขาชัน้เรยีนหรอืตดิตอราชการ
5.1.1 นกัศกึษาชาย

5.1.1.1 เสือ้
เสือ้เช้ิตแขนยาวหรือแขนส้ัน ทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย
ปกเสือ้แบบปลายแหลม มกีระเปาตดิทางอกดานซาย

5.1.1.2 กางเกง
กางเกงขายาวแบบสภุาพ ทำดวยผาสกีรมทา ไมมลีวดลาย

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

5.1.1.3 เขม็ขดั
สายเขม็ขดัทำดวยหนงัสีดำ หวัเขม็ขดัทำดวยโลหะสเีงิน
เปนรูปสีเ่หล่ียมตรงกลางมรีปูตรามหาวทิยาลยั สายเขม็ขดั
และหวัเข็มขัดมีขนาดท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

5.1.1.4 เนคไท
ทำดวยผากรมทาไมมลีวดลาย ปลายตัดเปนรปูชายธงมีตรา
มหาวิทยาลัยสีดินแดงอยตูรงกลางมีขนาดตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด

5.1.1.5 ถงุเทา
ถงุเทาสัน้ สดีำ

5.1.1.6 รองเทา
รองเทาหมุสน สดีำ

5.1.2 นกัศกึษาหญิง
5.1.2.1 เสือ้

เสือ้เช้ิตแขนสัน้ทำดวยผาสีขาวไมมีลวดลาย ปกเส้ือแบบ
ปลายแหลมตดิกระดมุทำดวยโลหะสเีงนิ ดนุเปนรปูตรา
มหาวิทยาลัย 5 เม็ด หนาอกเส้ือดานขวาติดเข็มตรา
มหาวทิยาลยั ทำดวยโลหะสเีงิน กระดมุและเขม็มขีนาด
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

5.1.2.2 กระโปรง
ทำดวยผาสกีรมทาไมมลีวดลาย ความยาวคลมุหวัเขาไมเกนิ
20 ซม. หรอืเหนอืหวัเขาไมเกนิ 5 ซม.

5.1.2.3 เขม็ขดั
เขม็ขดัทำดวยหนงัสดีำ หวัเขม็ขดัทำดวยโลหะสเีงนิเปนรูป
สีเ่หล่ียมตรงกลางมีรปูตรามหาวิทยาลัย สายเข็มขัดและ
หวัเข็มขดัมขีนาดตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

5.1.2.4 รองเทา
รองเทาหมุสน สดีำ

5.2 เคร่ืองแตงกายชุดสภุาพ เพือ่ใชในโอกาสเขาช้ันเรียนหรือติดตอราชการ
5.2.1 นกัศกึษาชาย

5.2.1.1 เสือ้
เสือ้เช้ิตแขนยาวหรือแขนส้ัน ทำดวยผาสีขาวไมมลีวดลาย
ปกเสือ้แบบปลายแหลม มกีระเปาตดิทางอกดานซาย
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยเครือ่งแบบและเครือ่งแตงกายนกัศึกษา พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคบัมหาวิทยาลัยวาดวยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกาย
นักศึกษา ใหเหมาะสมและมีความชัดเจนย่ิงข้ึน เพื่อรักษาไวซึ่งชื่อเสียง ศักด์ิศรี และเกียรติคุณ
ของมหาวทิยาลยัและเพ่ือสงเสรมิการมรีะเบยีบวนัิยดานการแตงกายของนกัศกึษา

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลัย โดยความเห็นชอบของทีป่ระชมุครัง้ที ่1/2547 วนัที ่28
มกราคม 2547 จงึตราขอบงัคบัไวตอไปน้ี

ขอ 1 ขอบงัคบันี ้เรยีกวา “ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเครือ่งแบบและ
เครือ่งแตงกายนกัศกึษา พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ขอบงัคบันีใ้หใชบงัคับตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกาย

นกัศกึษา พ.ศ. 2543 และบรรดาขอบังคับ ระเบียบ คำสัง่ หรอืประกาศอืน่ใดท่ี
ขดัหรือแยงกบัขอบงัคับใหใชขอบังคบัน้ีแทน

ขอ 4 ในขอบงัคบันี้
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะวชิาตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“นกัศึกษา” หมายถึง นักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 5 เครือ่งแบบและเครือ่งแตงกายนักศกึษาระดับปริญญาตรีและต่ำกวาปรญิญาตรี
เพือ่แตงในโอกาสตาง ๆ มดีงัตอไปนี้
5.1 เครือ่งแตงกายมาตรฐาน เพือ่แตงในพธิขีองมหาวิทยาลัย หรอื

เขาชัน้เรยีนหรอืตดิตอราชการ
5.1.1 นกัศกึษาชาย

5.1.1.1 เสือ้
เสือ้เช้ิตแขนยาวหรือแขนส้ัน ทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย
ปกเสือ้แบบปลายแหลม มกีระเปาตดิทางอกดานซาย

5.1.1.2 กางเกง
กางเกงขายาวแบบสภุาพ ทำดวยผาสกีรมทา ไมมลีวดลาย

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

5.1.1.3 เขม็ขดั
สายเขม็ขดัทำดวยหนังสีดำ หวัเขม็ขัดทำดวยโลหะสเีงนิ
เปนรปูสีเ่หลีย่มตรงกลางมรีปูตรามหาวทิยาลยั สายเขม็ขัด
และหวัเขม็ขัดมีขนาดทีม่หาวทิยาลยักำหนด

5.1.1.4 เนคไท
ทำดวยผากรมทาไมมลีวดลาย ปลายตัดเปนรปูชายธงมีตรา
มหาวิทยาลัยสดีนิแดงอยตูรงกลางมีขนาดตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด

5.1.1.5 ถงุเทา
ถงุเทาสัน้ สดีำ

5.1.1.6 รองเทา
รองเทาหมุสน สดีำ

5.1.2 นกัศกึษาหญิง
5.1.2.1 เสือ้

เสือ้เชิต้แขนส้ันทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย ปกเสือ้แบบ
ปลายแหลมตดิกระดมุทำดวยโลหะสเีงนิ ดนุเปนรปูตรา
มหาวิทยาลัย 5 เม็ด หนาอกเส้ือดานขวาติดเข็มตรา
มหาวทิยาลยั ทำดวยโลหะสเีงนิ กระดมุและเขม็มขีนาด
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

5.1.2.2 กระโปรง
ทำดวยผาสกีรมทาไมมลีวดลาย ความยาวคลมุหวัเขาไมเกนิ
20 ซม. หรอืเหนอืหวัเขาไมเกนิ 5 ซม.

5.1.2.3 เขม็ขดั
เขม็ขดัทำดวยหนงัสดีำ หวัเขม็ขัดทำดวยโลหะสเีงนิเปนรปู
สีเ่หล่ียมตรงกลางมีรปูตรามหาวิทยาลัย สายเข็มขัดและ
หวัเข็มขัดมขีนาดตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

5.1.2.4 รองเทา
รองเทาหมุสน สดีำ

5.2 เคร่ืองแตงกายชุดสภุาพ เพ่ือใชในโอกาสเขาชัน้เรียนหรือตดิตอราชการ
5.2.1 นกัศกึษาชาย

5.2.1.1 เสือ้
เสือ้เช้ิตแขนยาวหรือแขนส้ัน ทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย
ปกเสือ้แบบปลายแหลม มกีระเปาตดิทางอกดานซาย
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5.2.1.2 กางเกง
กางเกงขายาวแบบสภุาพไมมลีวดลาย สกีรมทา หรอืสดีำ

5.2.1.3 เขม็ขดั
เขม็ขดัแบบสภุาพ ทีห่วัเขม็ขัดมีรปูตรามหาวทิยาลยั

5.2.1.4 ถงุเทา
ถงุเทาสดีำ, สนี้ำเงนิ, สนี้ำตาล, สเีทา, หรอืสขีาว

5.2.1.5 รองเทา
รองเทาหมุสนแบบสภุาพ สดีำ, สนี้ำตาล, สเีทา, สนี้ำเงิน
หรอืสขีาว

5.2.2 นกัศกึษาหญิง
5.2.2.1 เสือ้

เสือ้เชิต้แขนส้ันทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย ปกเสือ้แบบ
ปลายแหลม ตดิกระดมุทำดวยโลหะสเีงนิ ดนุเปนรปูตรา
มหาวิทยาลัย 5 เมด็ หนาอกเส้ือดานขวาติดเข็มตรา
มหาวทิยาลยัฯ ทำดวยโลหะสเีงนิ กระดมุและเขม็มขีนาด
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

5.2.2.2 กระโปรง
กระโปรงทำดวยผาสกีรมทาหรอืสดีำ ไมมลีวดลายความยาว
คลมุหวัเขา ไมเกนิ 20 ซม.

5.2.2.3 เขม็ขดั
สายเขม็ขดัทำดวยหนังสีดำ หวัเขม็ขัดทำดวยโลหะสเีงนิ
เปนรปูสีเ่หลีย่มตรงกลางมรีปูตรามหาวทิยาลยั สายเขม็ขัด
และหวัเขม็ขดัมขีนาดตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

5.2.2.4 รองเทา
รองเทาหมุสนหรือรัดสนแบบสุภาพสดีำ, สนี้ำตาล,
สนี้ำเงนิ, สเีทา, หรอืสขีาว

5.3 เคร่ืองแตงกายในงานพระราชพิธี
5.3.1 นกัศกึษาชาย

ใชเคร่ืองแตงกายเหมือนขอ 5.1.1 หรอืใหใชเคร่ืองแตงกายดังตอไปน้ี
5.3.1.1 เสือ้

เสือ้แบบราชปะแตนสีขาว มกีระดุมทำดวยโลหะสีเงนิดุน
เปนรูปตรามหาวิทยาลัย กระดุมมีขนาดตามท่ีมหาวทิยาลัย
กำหนด

5.3.1.2 แผงคอ
แผงคอทำดวยสักหลาดสีดนิแดง รปูส่ีเหล่ียมผืนผา
ปลายตดัเปนรปูชายธง มแีถบสทีองกวาง 1 ซม. พาด
กึง่กลางตามความยาวของแผงคอมตีรามหาวทิยาลยัทำดวย
โหละสเีงินตดิทีก่ึง่กลางของแผงคอแตละขางมขีนาดตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด

5.3.1.3 กางเกง
กางเกงขายาวสีขาว

5.3.1.4 ถงุเทา
ถงุเทาสัน้ สดีำ

5.3.1.5 รองเทา
รองเทาหมุสน สดีำ

5.3.2 นกัศกึษาหญิง
ใชเครือ่งแตงกายเหมอืนในขอ 5.1.2 กลดักระดมุคอเสือ้ และใส
ถงุนองสีเนือ้

ขอ 6 การแตงกายนักศกึษาระดับบณัฑติศกึษา
6.1 การแตงกายชุดสุภาพ เพ่ือใชในการเขาชัน้เรียนหรือตดิตอราชการ

6.1.1 นกัศกึษาชาย
แตงกายชดุสุภาพ สวมรองเทาหมุสน

6.1.2 นกัศกึษาหญิง
แตงกายชุดสภุาพ รองเทาหมุสนหรอืรัดสน

6.2 การแตงกายในพระราชพธิี
6.2.1 ผเูปนขาราชการ ทัง้ชายและหญิงใหใชเคร่ืองแบบปกติขาว และผทูีเ่ปน

พนกังานของมหาวทิยาลยัใหแตงกายตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด
6.2.2 ผไูมเปนขาราชการหรอืพนกังานของมหาวทิยาลยั

6.2.2.1 นกัศกึษาชาย ใหสวมชดุมาตรฐานสากล สกีรมทาเสือ้เชิต้
แขนยาวสขีาว ผกูเนคไทสน้ีำเงนิตรามหาวทิยาลยัขอนแกน
รองเทาหนงั หมุสนสดีำ ถงุเทาสดีำไมมลีวดลาย

6.2.2.2 นกัศกึษาหญงิ สวมกระโปรงยาวคลมุเขา สกีรมทาไมผาหลงั
หรอืขาง เสือ้เชิต้แขนยาวสขีาวตดิกระดมุปดคอ รองเทาหนงั
หมุสนสดีำไมมลีวดลายและสวมถุงนองสเีนือ้
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5.2.1.2 กางเกง
กางเกงขายาวแบบสภุาพไมมลีวดลาย สกีรมทา หรอืสดีำ

5.2.1.3 เขม็ขดั
เขม็ขดัแบบสภุาพ ทีห่วัเขม็ขดัมรีปูตรามหาวิทยาลยั

5.2.1.4 ถงุเทา
ถงุเทาสดีำ, สนี้ำเงนิ, สนี้ำตาล, สเีทา, หรอืสขีาว

5.2.1.5 รองเทา
รองเทาหมุสนแบบสภุาพ สดีำ, สนี้ำตาล, สเีทา, สนี้ำเงิน
หรอืสขีาว

5.2.2 นกัศกึษาหญิง
5.2.2.1 เสือ้

เสือ้เชิต้แขนส้ันทำดวยผาสขีาวไมมลีวดลาย ปกเสือ้แบบ
ปลายแหลม ตดิกระดมุทำดวยโลหะสเีงนิ ดนุเปนรปูตรา
มหาวิทยาลัย 5 เมด็ หนาอกเส้ือดานขวาติดเข็มตรา
มหาวทิยาลยัฯ ทำดวยโลหะสเีงนิ กระดมุและเขม็มขีนาด
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

5.2.2.2 กระโปรง
กระโปรงทำดวยผาสกีรมทาหรอืสดีำ ไมมลีวดลายความยาว
คลมุหวัเขา ไมเกนิ 20 ซม.

5.2.2.3 เขม็ขดั
สายเขม็ขดัทำดวยหนังสดีำ หวัเขม็ขดัทำดวยโลหะสเีงนิ
เปนรปูสีเ่หลีย่มตรงกลางมรีปูตรามหาวทิยาลยั สายเขม็ขดั
และหวัเขม็ขดัมขีนาดตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

5.2.2.4 รองเทา
รองเทาหมุสนหรือรดัสนแบบสุภาพสีดำ, สนี้ำตาล,
สนี้ำเงนิ, สเีทา, หรอืสขีาว

5.3 เครือ่งแตงกายในงานพระราชพิธี
5.3.1 นกัศกึษาชาย

ใชเคร่ืองแตงกายเหมือนขอ 5.1.1 หรอืใหใชเคร่ืองแตงกายดังตอไปน้ี
5.3.1.1 เสือ้

เสือ้แบบราชปะแตนสีขาว มกีระดุมทำดวยโลหะสีเงนิดนุ
เปนรูปตรามหาวิทยาลยั กระดุมมีขนาดตามท่ีมหาวทิยาลัย
กำหนด

5.3.1.2 แผงคอ
แผงคอทำดวยสักหลาดสีดนิแดง รปูสีเ่หลีย่มผืนผา
ปลายตดัเปนรปูชายธง มแีถบสทีองกวาง 1 ซม. พาด
กึง่กลางตามความยาวของแผงคอมตีรามหาวทิยาลยัทำดวย
โหละสีเงินตดิท่ีกึง่กลางของแผงคอแตละขางมีขนาดตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด

5.3.1.3 กางเกง
กางเกงขายาวสีขาว

5.3.1.4 ถงุเทา
ถงุเทาสัน้ สดีำ

5.3.1.5 รองเทา
รองเทาหมุสน สดีำ

5.3.2 นกัศกึษาหญิง
ใชเครือ่งแตงกายเหมอืนในขอ 5.1.2 กลดักระดมุคอเสือ้ และใส
ถงุนองสีเนือ้

ขอ 6 การแตงกายนักศกึษาระดับบณัฑติศกึษา
6.1 การแตงกายชุดสภุาพ เพือ่ใชในการเขาชัน้เรียนหรือตดิตอราชการ

6.1.1 นกัศกึษาชาย
แตงกายชดุสภุาพ สวมรองเทาหมุสน

6.1.2 นกัศกึษาหญิง
แตงกายชดุสภุาพ รองเทาหมุสนหรอืรดัสน

6.2 การแตงกายในพระราชพธิี
6.2.1 ผเูปนขาราชการ ทัง้ชายและหญิงใหใชเคร่ืองแบบปกติขาว และผทูีเ่ปน

พนักงานของมหาวทิยาลยัใหแตงกายตามทีม่หาวทิยาลยักำหนด
6.2.2 ผไูมเปนขาราชการหรอืพนกังานของมหาวทิยาลยั

6.2.2.1 นกัศกึษาชาย ใหสวมชดุมาตรฐานสากล สกีรมทาเสือ้เชิต้
แขนยาวสขีาว ผกูเนคไทสน้ีำเงนิตรามหาวทิยาลยัขอนแกน
รองเทาหนัง หมุสนสดีำ ถงุเทาสดีำไมมลีวดลาย

6.2.2.2 นกัศกึษาหญงิ สวมกระโปรงยาวคลมุเขา สกีรมทาไมผาหลงั
หรือขาง เสือ้เชิต้แขนยาวสขีาวตดิกระดมุปดคอ รองเทาหนงั
หมุสนสดีำไมมลีวดลายและสวมถงุนองสีเนือ้
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ขอ 7 สำหรบันักศกึษาชัน้ปที ่1 ในเวลาเขาชัน้เรยีนหรอืตดิตอราชการ จนถงึสิน้ภาค
การศึกษาปลาย ใหแตงกายตามขอ 5.1 และสำหรับนักศึกษาหญิง ใหใชถงุเทาและ
รองเทาหมุสนสขีาวไมมีลวดลาย

ขอ 8 ใหมหาวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบดานนกัศกึษา
เปนผกูำหนดรายละเอียดตาง ๆ ตามขอบังคับนี้

ขอ 9 การแตงกายของนกัศกึษา ขณะฝกปฏบัิตติามสาขาวชิาของบางสาขาวชิา ใหแตละ
คณะกำหนดเปนการเฉพาะไดตามความเหมาะสม และอาจใหถอืเปนเคร่ืองแตงกาย
นกัศกึษาท่ีสามารถเขาชัน้เรียนได ทัง้น้ีใหออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 10 กรณทีีม่เีหตผุลความจำเปนใหขออนญุาตจากอธิการบดเีปนรายกรณีไป
ขอ 11 นกัศกึษาผใูดฝาฝนจะตองไดรบัโทษตามกำหนดไวในขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน

วาดวยวนัิยนกัศกึษา
ขอ 12 ในกรณทีีม่กีารดำเนินการใด ๆ  ทีม่ไิดกำหนดไว หรอืกำหนดไวไมชดัเจนในขอบังคบั

นีห้รอืในกรณีทีม่คีวามจำเปนตองขอผอนผันการใชขอบังคบันีเ้ปนกรณพีเิศษ
ใหอธิการบดมีอีำนาจตคีวามวนิิจฉยัสัง่การ หรอืชีข้าด และถอืวาคำวนิิจฉยัสัง่การ
นัน้เปนท่ีสิน้สดุ

ขอ 13 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามขอบังคับน้ี และใหมอีำนาจออกคำสัง่หรอืประกาศ
เกีย่วกบัเครือ่งแบบและเครือ่งแตงกายของนกัศกึษา ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัขอบงัคบันี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่18 มนีาคม  พ.ศ. 2547

          (ลงช่ือ)  พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
                                                                              (เภา  สารสนิ)
                                                                     นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยหอพักนกัศกึษา พ.ศ. 2547

ดวยเปนการเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หอพัก
นกัศกึษา พ.ศ. 2544 เพือ่ใหการบริหารงานหอพักนกัศกึษาสอดคลองกบันโยบายมหาวิทยาลัย
โดยใหเอือ้ตอการศกึษา และการพฒันานกัศกึษาในดานตาง ๆ  ทัง้การใชชวิีตรวมกนัอยางมรีะเบยีบ
วินัย มคีวามเอ้ืออาทรสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม รวมท้ังสงเสริม
สขุภาพรางกายและจติใจ

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่
1/2547 เม่ือวนัที ่28 มกราคม 2547 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จงึตราระเบียบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหอพักนกัศกึษา พ.ศ. 2547
ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิ

3.1 ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยหอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2544
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหอพักนกัศกึษาคณะทันตแพทยศาสตร

พ.ศ. 2536
3.3 ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมและขอปฏบิติักรณี

การขอเขาพกัอาศยัในหอพกันักศกึษาเปนการช่ัวคราว พ.ศ. 2522
ขอ 4 บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งและประกาศอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับหอพักที่มิได

กลาวไว หรอืขดัหรอืแยงกบัขอความในระเบยีบนี ้ใหใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ 5 ในระเบียบนี้

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
ระเบยีบ หมายถึง ระเบียบมหาวิทยาขอนแกน วาดวย

หอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2547
หอพกั หมายถึง หอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

ซึง่ประกอบดวยหอพักสวนกลางและ
หอพกัคณะ

นกัศกึษา หมายถงึ นักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

*******************
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ขอ 7 สำหรบันกัศกึษาชัน้ปที ่1 ในเวลาเขาชัน้เรยีนหรอืตดิตอราชการ จนถึงสิน้ภาค
การศึกษาปลาย ใหแตงกายตามขอ 5.1 และสำหรับนักศกึษาหญิง ใหใชถงุเทาและ
รองเทาหมุสนสขีาวไมมีลวดลาย

ขอ 8 ใหมหาวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการทีร่บัผิดชอบดานนกัศกึษา
เปนผกูำหนดรายละเอียดตาง ๆ ตามขอบังคับนี้

ขอ 9 การแตงกายของนกัศกึษา ขณะฝกปฏบัิตติามสาขาวชิาของบางสาขาวชิา ใหแตละ
คณะกำหนดเปนการเฉพาะไดตามความเหมาะสม และอาจใหถอืเปนเคร่ืองแตงกาย
นกัศกึษาทีส่ามารถเขาชัน้เรียนได ทัง้น้ีใหออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 10 กรณทีีม่เีหตุผลความจำเปนใหขออนญุาตจากอธิการบดีเปนรายกรณีไป
ขอ 11 นกัศึกษาผใูดฝาฝนจะตองไดรบัโทษตามกำหนดไวในขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน

วาดวยวนัิยนกัศกึษา
ขอ 12 ในกรณทีีม่กีารดำเนนิการใด ๆ  ทีม่ไิดกำหนดไว หรอืกำหนดไวไมชดัเจนในขอบงัคบั

นีห้รอืในกรณีทีม่คีวามจำเปนตองขอผอนผันการใชขอบังคับนีเ้ปนกรณพีเิศษ
ใหอธกิารบดมีอีำนาจตคีวามวนิิจฉยัสัง่การ หรอืชีข้าด และถอืวาคำวนิิจฉยัสัง่การ
นัน้เปนทีส่ิน้สดุ

ขอ 13 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามขอบงัคับน้ี และใหมอีำนาจออกคำสัง่หรอืประกาศ
เกีย่วกบัเครือ่งแบบและเครือ่งแตงกายของนกัศกึษา ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัขอบงัคบันี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่18 มนีาคม  พ.ศ. 2547

          (ลงช่ือ)  พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
                                                                              (เภา  สารสนิ)
                                                                     นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยหอพักนกัศึกษา พ.ศ. 2547

ดวยเปนการเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หอพัก
นกัศกึษา พ.ศ. 2544 เพือ่ใหการบริหารงานหอพักนกัศกึษาสอดคลองกบันโยบายมหาวิทยาลยั
โดยใหเอือ้ตอการศกึษา และการพฒันานกัศกึษาในดานตาง ๆ  ทัง้การใชชวิีตรวมกนัอยางมรีะเบยีบ
วินัย มคีวามเอ้ืออาทรสงเสริมการพัฒนาบุคลกิภาพ การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม รวมท้ังสงเสริม
สขุภาพรางกายและจติใจ

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่
1/2547 เม่ือวนัที ่28 มกราคม 2547 สภามหาวทิยาลัยขอนแกน จงึตราระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหอพักนกัศึกษา พ.ศ. 2547
ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิ

3.1 ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยหอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2544
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหอพักนกัศกึษาคณะทันตแพทยศาสตร

พ.ศ. 2536
3.3 ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมและขอปฏบิตักิรณี

การขอเขาพกัอาศยัในหอพกันักศกึษาเปนการช่ัวคราว พ.ศ. 2522
ขอ 4 บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งและประกาศอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับหอพักที่มิได

กลาวไว หรอืขดัหรอืแยงกบัขอความในระเบยีบนี ้ใหใชระเบยีบนีแ้ทน
ขอ 5 ในระเบียบน้ี

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
ระเบยีบ หมายถึง ระเบียบมหาวิทยาขอนแกน วาดวย

หอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2547
หอพัก หมายถึง หอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

ซึง่ประกอบดวยหอพักสวนกลางและ
หอพกัคณะ

นกัศกึษา หมายถงึ นักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

*******************
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หวัหนางานหอพกั หมายถึง ขาราชการ พนกังาน หรอืบคุคลท่ี
มหาวทิยาลยัมอบหมายใหรบัผดิชอบ
ดแูลหอพกัสวนกลางทีอ่ยใูนความรบั
ผดิชอบของกองกจิการนกัศกึษา

หวัหนาสำนกังานหอพักคณะ หมายถงึ ขาราชการ พนกังานหรือบคุคลท่ี
คณะมอบหมายใหรบัผดิชอบดแูล
หอพกัของคณะนัน้ ๆ

ผจูดัการหอพัก หมายถึง ขาราชการ พนกังาน หรอืบคุคลท่ี
มหาวทิยาลยัมอบหมายใหรบัผดิชอบ
ดแูลหอพกัสวนกลางทีม่ไิดอยใูนความ
รบัผดิชอบของกองกิจการนักศกึษา

ผพูกัอาศยั หมายถึง นักศกึษาหรือบุคคลอ่ืนทีไ่ดรบัอนุญาต
จากมหาวทิยาลยัหรอืคณะทีม่หีอพกั
ใหเขาพกัอาศัยในหอพัก

ขอ 6 มหาวทิยาลยัจัดใหมหีอพกันกัศกึษา โดยมีวัตถปุระสงคดังตอไปนี้
6.1 เพือ่ใหบรกิารดานท่ีพกัอาศัยท่ีมคีวามสะดวกสบายและปลอดภัยแกนักศึกษา
6.2 เพือ่เปนสถานท่ีใหนักศึกษา ไดมโีอกาสเรียนรกูารใชชวิีตและความเปนอยู

รวมกบัผอูืน่อยางมีระเบยีบวนัิย มคีวามเอ้ืออาทร มคีวามรับผดิชอบรวมท้ัง
ใหมโีอกาสแลกเปล่ียนประสบการณซึง่กนัและกัน

6.3 เพือ่สงเสริมสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการศกึษาและการรวมกจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูรของนกัศกึษา

ขอ 7 การดำเนนิงานกจิการหอพกัในสวนทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการและการบรกิารใหอยู
ในความรบัผดิชอบของกองกจิการนกัศกึษา หรอืคณะท่ีมหีอพกัหรอืหนวยงานอืน่ทีไ่ดรบัมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 8  การดำเนนิงานกจิการหอพกัในสวนทีเ่กีย่วกบัการดแูลความประพฤต ิการรกัษาระเบยีบ
วินัยการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและการใหคำปรึกษาใหอยูในความรับผิดชอบของงานหอพัก
นกัศกึษากองกิจการนักศกึษาหรอืฝายทีร่บัผดิชอบดานนักศกึษาของคณะท่ีมหีอพกัหรอืฝายทีร่บัผดิชอบ
ดานนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั

ขอ 9 ผมูสีทิธเิขาพกัอาศัยในหอพัก ไดแก นกัศกึษาหรือบคุคลอ่ืนทีไ่ดรบัอนุญาตจาก
มหาวทิยาลยัหรอืคณะทีม่หีอพัก

ขอ 10 บคุคลตอไปน้ีจะไมไดรบัอนุญาตใหเขาพกัอาศยัในหอพกั
10.1 ผเูปนโรคติดตอในระยะอันตรายตามท่ีแพทยวินิจฉัย

10.2 นกัศกึษาทีอ่ยรูะหวางถกูสัง่พกัการศกึษาหรอืไดรบัอนญุาตใหลาพกัการศกึษา
หรอืถกูตดัคะแนนความประพฤต ิเนือ่งจากการกระทำผดิกฎของหอพกัหรอื
กระทำผดิวนัิยนกัศกึษาเกนิกวา 40 คะแนน หรอืเคยถกูลงโทษใหออกจาก
หอพกั

ขอ 11 ใหกองกิจการนักศึกษาหรือคณะที่มีหอพักเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้เปนอาจารยทีป่รึกษาหอพัก กรรมการหอพักนกัศกึษา
ไดตามความจำเปน

ทัง้นี ้ใหมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัต ิตลอดจนบทบาทหนาที ่จำนวนของอาจารยทีป่รึกษา
และกรรมการหอพกันกัศกึษา รวมทัง้กำหนดแนวปฏบิตัวิิธกีารไดมา ระยะเวลาการอยใูนตำแหนง
การพนจากตำแหนงและ/หรือคาตอบแทนตามความเหมาะสม โดยใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 12 ใหหวัหนางานหอพกันกัศกึษา หวัหนาสำนกังานหอพกัคณะและผจูดัการหอพกัมี
อำนาจหนาทีท่ีเ่กีย่วกับการดูแลผพูกัอาศัยมดีงัน้ี

12.1 ออกประกาศเกีย่วกบัการปฏบิตังิานหอพกัหรอืการจดักจิกรรมของผพูกัอาศยั
ในหอพกัทีไ่มขัดตอบทบญัญติัใดของมหาวทิยาลยั

12.2 กำกบัดแูลใหเกดิความเรยีบรอยในหอพกั ทัง้ทีเ่กีย่วกบัผพูกัอาศยัในหอพกั
และเจาหนาทีท่ีอ่ยใูนการกำกับดแูล

12.3 เรยีกประชมุผพูกัอาศยัในหอพกัเมือ่มเีหตุอนัสมควรทีเ่กีย่วกบักจิการหอพกั
รวมท้ังมอีำนาจเปดหองพักของผพูกัอาศัยเม่ือมเีหตุอนัสมควร โดยเปนการ
กระทำเพ่ือปองกันหรือระงับเหตุจากอันตรายและการกระทำผิดกฎหมาย
ตาง ๆ  เชน ไฟฟาลัดวงจร เพลงิไหม การประทษุราย การมัว่สุมเลนการพนนั
และการเสพส่ิงเสพติด เปนตน

12.4 ดำเนนิการไกลเกล่ียขอพพิาทตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในหอพกั
12.5 มอีำนาจอนญุาตใหนักศกึษายายหองพกัและจดักจิกรรมในหอพกัไดตามที่

เหน็สมควร
12.6 ใหความรวมมือในการปฏิบตัหินาท่ีของเจาหนาท่ีอืน่ทีไ่ดรบัมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย
12.7 หนาทีอ่ืน่ ๆ ทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 13 ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการกิจการหอพัก ประกอบดวย
13.1 ขาราชการหรอืพนกังานของมหาวทิยาลยั จำนวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
13.2 อาจารยทีป่รกึษาหอพักสวนกลาง จำนวน 2 คน เปนกรรมการ
13.3 อาจารยทีป่รกึษาหรือหวัหนาสำนกังานหอพักคณะ เปนกรรมการจำนวน

คณะละ 1 คน
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หวัหนางานหอพกั หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรอืบคุคลท่ี
มหาวิทยาลยัมอบหมายใหรบัผดิชอบ
ดแูลหอพักสวนกลางท่ีอยใูนความรับ
ผดิชอบของกองกจิการนกัศกึษา

หวัหนาสำนกังานหอพักคณะ หมายถงึ ขาราชการ พนักงานหรือบคุคลท่ี
คณะมอบหมายใหรบัผดิชอบดแูล
หอพกัของคณะนัน้ ๆ

ผจูดัการหอพกั หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรอืบคุคลท่ี
มหาวิทยาลยัมอบหมายใหรบัผดิชอบ
ดแูลหอพกัสวนกลางทีม่ไิดอยใูนความ
รบัผิดชอบของกองกิจการนักศกึษา

ผพูกัอาศยั หมายถึง นักศกึษาหรือบคุคลอ่ืนทีไ่ดรบัอนุญาต
จากมหาวทิยาลยัหรือคณะทีม่หีอพกั
ใหเขาพกัอาศัยในหอพัก

ขอ 6 มหาวิทยาลยัจดัใหมหีอพกันกัศกึษา โดยมีวัตถปุระสงคดงัตอไปน้ี
6.1 เพือ่ใหบรกิารดานท่ีพกัอาศัยท่ีมคีวามสะดวกสบายและปลอดภัยแกนักศึกษา
6.2 เพือ่เปนสถานท่ีใหนักศึกษา ไดมโีอกาสเรียนรกูารใชชวิีตและความเปนอยู

รวมกบัผอูืน่อยางมีระเบยีบวนัิย มคีวามเอ้ืออาทร มคีวามรับผดิชอบรวมท้ัง
ใหมโีอกาสแลกเปล่ียนประสบการณซึง่กนัและกัน

6.3 เพือ่สงเสรมิสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการศกึษาและการรวมกจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูรของนักศกึษา

ขอ 7 การดำเนนิงานกจิการหอพกัในสวนทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการและการบรกิารใหอยู
ในความรบัผดิชอบของกองกิจการนักศกึษา หรือคณะทีม่หีอพกัหรอืหนวยงานอืน่ทีไ่ดรบัมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 8  การดำเนนิงานกจิการหอพกัในสวนทีเ่กีย่วกบัการดแูลความประพฤต ิการรกัษาระเบยีบ
วินัยการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและการใหคำปรึกษาใหอยูในความรับผิดชอบของงานหอพัก
นกัศึกษากองกิจการนักศึกษาหรอืฝายทีร่บัผิดชอบดานนักศกึษาของคณะท่ีมหีอพกัหรอืฝายทีร่บัผดิชอบ
ดานนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั

ขอ 9 ผมูสีทิธเิขาพกัอาศยัในหอพัก ไดแก นกัศกึษาหรือบุคคลอ่ืนทีไ่ดรบัอนุญาตจาก
มหาวทิยาลยัหรอืคณะทีม่หีอพกั

ขอ 10 บคุคลตอไปนีจ้ะไมไดรบัอนุญาตใหเขาพกัอาศยัในหอพัก
10.1 ผเูปนโรคติดตอในระยะอันตรายตามท่ีแพทยวินิจฉัย

10.2 นกัศกึษาทีอ่ยรูะหวางถกูสัง่พกัการศกึษาหรอืไดรบัอนญุาตใหลาพกัการศกึษา
หรือถกูตดัคะแนนความประพฤต ิเน่ืองจากการกระทำผดิกฎของหอพกัหรอื
กระทำผดิวนัิยนกัศกึษาเกนิกวา 40 คะแนน หรอืเคยถกูลงโทษใหออกจาก
หอพัก

ขอ 11 ใหกองกิจการนักศึกษาหรือคณะที่มีหอพักเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้เปนอาจารยทีป่รึกษาหอพัก กรรมการหอพักนกัศกึษา
ไดตามความจำเปน

ทัง้นี ้ใหมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัต ิตลอดจนบทบาทหนาที ่จำนวนของอาจารยทีป่รกึษา
และกรรมการหอพกันกัศกึษา รวมท้ังกำหนดแนวปฏบัิตวิิธกีารไดมา ระยะเวลาการอยใูนตำแหนง
การพนจากตำแหนงและ/หรอืคาตอบแทนตามความเหมาะสม โดยใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 12 ใหหวัหนางานหอพักนักศกึษา หวัหนาสำนกังานหอพกัคณะและผจูดัการหอพกัมี
อำนาจหนาทีท่ีเ่กีย่วกับการดูแลผพูกัอาศัยมีดงัน้ี

12.1 ออกประกาศเกีย่วกบัการปฏบิตังิานหอพกัหรอืการจดักจิกรรมของผพูกัอาศัย
ในหอพกัทีไ่มขัดตอบทบญัญตัใิดของมหาวทิยาลยั

12.2 กำกบัดแูลใหเกดิความเรยีบรอยในหอพกั ทัง้ทีเ่กีย่วกบัผพูกัอาศยัในหอพกั
และเจาหนาทีท่ีอ่ยใูนการกำกับดแูล

12.3 เรียกประชมุผพูกัอาศยัในหอพกัเมือ่มเีหตอุนัสมควรทีเ่กีย่วกบักจิการหอพกั
รวมท้ังมอีำนาจเปดหองพักของผพูกัอาศัยเม่ือมเีหตุอนัสมควร โดยเปนการ
กระทำเพ่ือปองกันหรือระงับเหตุจากอันตรายและการกระทำผิดกฎหมาย
ตาง ๆ  เชน ไฟฟาลัดวงจร เพลงิไหม การประทษุราย การมัว่สุมเลนการพนนั
และการเสพส่ิงเสพติด เปนตน

12.4 ดำเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาทตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในหอพกั
12.5 มอีำนาจอนญุาตใหนักศกึษายายหองพกัและจดักจิกรรมในหอพกัไดตามที่

เหน็สมควร
12.6 ใหความรวมมือในการปฏิบตัหินาทีข่องเจาหนาทีอ่ืน่ทีไ่ดรบัมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย
12.7 หนาท่ีอืน่ ๆ ทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 13 ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการกิจการหอพัก ประกอบดวย
13.1 ขาราชการหรอืพนกังานของมหาวทิยาลยั จำนวน 1 คน เปนประธานกรรมการ
13.2 อาจารยทีป่รกึษาหอพักสวนกลาง จำนวน 2 คน เปนกรรมการ
13.3 อาจารยทีป่รึกษาหรือหวัหนาสำนกังานหอพักคณะ เปนกรรมการจำนวน

คณะละ 1 คน
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13.4 ผจูดัการหอพกั เปนกรรมการ
13.5 ประธานกรรมการหอพกันกัศกึษา เปนกรรมการ
13.6 บคุคลท่ีมหาวิทยาลัยเหน็สมควร จำนวนไมเกนิ 3 คน เปนกรรมการ
13.7 หวัหนางานหอพักนกัศกึษา กองกจิการนักศกึษา เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ 14 ใหคณะกรรมการกิจการหอพักมหีนาทีด่งันี้
14.1 เสนอแนะมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการดำเนินกจิการหอพัก
14.2 พจิารณาแผนการจัดกจิกรรมของหอพักตาง ๆ
14.3 พจิารณาเสนอมหาวิทยาลัยหรือคณะในการออกกฎของหอพักทีไ่มขัดหรือแยง

กบัระเบียบน้ี
14.4 ประเมนิผลการดำเนนิงานของอาจารยทีป่รกึษาหอพกัและกรรมการหอพกั

นกัศกึษา
14.5 หนาท่ีอืน่ ทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 15 คณะกรรมการกจิการหอพกัมวีาวะการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป ในกรณตีำแหนง
คณะกรรมการกจิการหอพกัวางลงกอนครบวาระเกนิ 60 วัน ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้ผอูืน่แทนและ
ใหอยใูนตำแหนงเทาวาระของผทูีต่นแทน หากไมถงึ 60 วัน ใหวางตำแหนงนัน้ไว

ขอ 16 คณะกรรมการกจิการหอพกัพนจากตำแหนงเมือ่
16.1 ออกตามวาระ
16.2 ตาย
16.3 ลาออก
16.4 เมือ่พนจากตำแหนงทีเ่กีย่วของกบัหอพกั
16.5 มหาวิทยาลัยมคีำสัง่ใหพนจากตำแหนง

ขอ 17 ใหมหาวทิยาลยัออกกฎของหอพักและบทลงโทษ ตลอดจนกระบวนการสอบสวนและ
พิจารณาโทษเพื่อดำเนินการกับผูพักอาศัยที่กระทำผิดกฎของหอพักหรือฝาฝนระเบียบนี้ โดยให
ออกเปนประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 18 ในกรณทีีม่กีารดำเนนิการใด ๆ  ทีม่ไิดกำหนดไวหรอืกำหนดไวไมชดัเจนในระเบยีบนี้
หรอืในกรณีทีม่คีวามจำเปนตองขอผอนผันการใชระเบียบน้ีเปนกรณีพเิศษ ใหอธกิารบดีมอีำนาจ
ตคีวามวนิิจฉยัสัง่การหรอืชีข้าด และถอืวาคำวนิิจฉยัสัง่การนัน้เปนทีส่ิน้สดุ

ขอ 19 ใหอธิการบดรีกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบน้ีและใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่
หลกัเกณฑหรอืแนวปฏบิตัติาง ๆ  ทีเ่กีย่วกับการดำเนนิงานกจิการหอพกัซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี้

บทเฉพาะการ
ขอ 20 ใหคณะกรรมการกจิการหอพกั อาจารยทีป่รึกษาหอพกั ประธานกรรมการนกัศกึษา

หอพัก รองประธานกรรมการนักศึกษาหอพัก หัวหนาหอพัก รองหัวหนาหอพัก ที่มหาวิทยาลัย
แตงตัง้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบบัทีใ่ชอยเูดมิคงสภาพเปนคณะกรรมการกิจการหอพัก
อาจารยทีป่รกึษาหอพกั ประธานกรรมการนักศกึษาหอพกั รองประธานกรรมการนักศกึษาหอพกั
หวัหนาหอพกั รองหวัหนาหอพกั

ประกาศ   ณ  วนัที ่18 มนีาคม  พ.ศ. 2547

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
                                                                         (เภา  สารสนิ)
                                                                 นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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13.4 ผจูดัการหอพัก เปนกรรมการ
13.5 ประธานกรรมการหอพกันกัศกึษา เปนกรรมการ
13.6 บคุคลท่ีมหาวิทยาลัยเหน็สมควร จำนวนไมเกนิ 3 คน เปนกรรมการ
13.7 หวัหนางานหอพักนกัศกึษา กองกจิการนักศกึษา เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ 14 ใหคณะกรรมการกิจการหอพักมหีนาทีด่งันี้
14.1 เสนอแนะมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการดำเนินกจิการหอพัก
14.2 พจิารณาแผนการจดักจิกรรมของหอพักตาง ๆ
14.3 พจิารณาเสนอมหาวิทยาลัยหรือคณะในการออกกฎของหอพักทีไ่มขัดหรือแยง

กบัระเบียบน้ี
14.4 ประเมนิผลการดำเนนิงานของอาจารยทีป่รกึษาหอพกัและกรรมการหอพกั

นกัศึกษา
14.5 หนาทีอ่ืน่ ทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 15 คณะกรรมการกจิการหอพกัมวีาวะการดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป ในกรณตีำแหนง
คณะกรรมการกจิการหอพกัวางลงกอนครบวาระเกนิ 60 วัน ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้ผอูืน่แทนและ
ใหอยใูนตำแหนงเทาวาระของผทูีต่นแทน หากไมถงึ 60 วัน ใหวางตำแหนงนัน้ไว

ขอ 16 คณะกรรมการกจิการหอพกัพนจากตำแหนงเมือ่
16.1 ออกตามวาระ
16.2 ตาย
16.3 ลาออก
16.4 เมือ่พนจากตำแหนงทีเ่กีย่วของกบัหอพกั
16.5 มหาวิทยาลัยมคีำสัง่ใหพนจากตำแหนง

ขอ 17 ใหมหาวทิยาลยัออกกฎของหอพักและบทลงโทษ ตลอดจนกระบวนการสอบสวนและ
พิจารณาโทษเพื่อดำเนินการกับผูพักอาศัยที่กระทำผิดกฎของหอพักหรือฝาฝนระเบียบนี้ โดยให
ออกเปนประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 18 ในกรณทีีม่กีารดำเนนิการใด ๆ  ทีม่ไิดกำหนดไวหรอืกำหนดไวไมชัดเจนในระเบยีบนี้
หรอืในกรณีทีม่คีวามจำเปนตองขอผอนผันการใชระเบียบน้ีเปนกรณีพเิศษ ใหอธกิารบดีมอีำนาจ
ตคีวามวนิิจฉยัสัง่การหรอืชีข้าด และถอืวาคำวนิิจฉยัสัง่การนัน้เปนทีส่ิน้สดุ

ขอ 19 ใหอธกิารบดรีกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบน้ีและใหมีอำนาจออกประกาศ คำสัง่
หลกัเกณฑหรอืแนวปฏบิติัตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกับการดำเนนิงานกจิการหอพกัซ่ึงไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี

บทเฉพาะการ
ขอ 20 ใหคณะกรรมการกจิการหอพกั อาจารยทีป่รกึษาหอพกั ประธานกรรมการนกัศึกษา

หอพัก รองประธานกรรมการนักศึกษาหอพัก หัวหนาหอพัก รองหัวหนาหอพัก ที่มหาวิทยาลัย
แตงต้ังตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับทีใ่ชอยเูดมิคงสภาพเปนคณะกรรมการกิจการหอพัก
อาจารยทีป่รกึษาหอพกั ประธานกรรมการนักศกึษาหอพัก รองประธานกรรมการนักศกึษาหอพกั
หวัหนาหอพกั รองหวัหนาหอพกั

ประกาศ   ณ  วนัที ่18 มนีาคม  พ.ศ. 2547

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
                                                                         (เภา  สารสนิ)
                                                                 นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

บทเฉพาะกาล
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบบัท่ี 814/2551)
เรือ่ง กฎของหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยัในหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกน และ
เพ่ือใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิของนักศกึษาทีพ่กัในหอพกั ตลอดจนเปนการเสรมิสราง
ใหนักศึกษาผูพักอาศัยมีสวนรวมในการดูแลรักษาอาคารหอพัก วัสดุและอุปกรณ ภายในหอพัก
นกัศกึษา และใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยหอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2547

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกิจการหอพัก ในคราวประชุมคร้ังที ่4/2550
เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2550 จึงออกประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรือ่ง กฎของหอพกันกัศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ใหผพูกัอาศัยในหอพักยดึถอืปฏิบัต ิดงัตอไปน้ี

1. ตองรกัษาวนัิยนกัศกึษาอยางเครงครดั
2. ตองพักในหองพกัทีม่ชีือ่ในทะเบยีนหอพักเทาน้ัน และหามนำบุคคลภายนอกทีไ่มได

รบัอนุญาตข้ึนหอพักหรือเขาพกัในหองพักของตน
3. หามถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวสัด/ุครุภณัฑ ประจำหองพกั หรอืทาสทีบั

หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ
4. นกัศกึษาหญิงตองเขาหอพักตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
5. หามนำอปุกรณไฟฟาบางชนดิมาใชในหองพกั เชน ตอูบไฟฟา เตาไฟฟา เครือ่งซกัผา

ตเูยน็ โทรทัศน เคร่ืองปรับอากาส ฯลฯ ยกเวนหอพกัทีม่หาวทิยาลยัอนญุาต
6. หามเลีย้งสตัวในหอพัก
7. ตองปฏิบตัติามระเบียบการใชหองคอมพิวเตอรของหอพัก
8. ตองจอดรถใหเปนระเบียบหรือหามจอดรถในท่ีหามจอด
9. หามสบูบหุรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
10. หามนำรองเทา ตะกราผา หรอืสิง่กดีขวางอืน่ใด วางไวบรเิวณหนาหองพกัหรอืระเบยีง

ทางเดนิภายในหอพกั
11. ตองนำขยะมาทิ้งในที่ที่จัดใหเทานั้น
12. ตองรกัษาความสะอาดหองพักและอุปกรณเครือ่งใชในหองพกัและสิง่แวดลอมโดยรอบ

ใหสะอาดอยเูสมอ
13. ใหความรวมมือในการเขารวมกจิกรรมทีห่อพักจัดขึน้ทุกครัง้ หรอืกจิกรรมอ่ืนท่ีงาน

หอพกันกัศกึษาและมหาวทิยาลยัรองขอ

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

14. หามปนหอพัก
15. หามสงเสยีงดังหรอืกระทำการใด ๆ  อนัเปนการสรางความเดือนรอนรำคาญหรือรบกวน

ผอูืน่
16. หามกระทำการใด ๆ  ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนทีเ่ส่ือมเสียวฒันธรรม
17. ตองเก็บทรัพยสนิของตนเองออกจากหองพกัเมือ่ยายออกจากหอพักหรือเมือ่ปด

ภาคการศกึษา
18. หามประกอบการหรือใหการสนับสนนุกจิการเพ่ือหารายไดในเชิงพาณชิยในหอพัก

เวนแตไดรับอนญุาตจากงานหอพกันกัศกึษา
19. ตองใหความรวมมอืและเชือ่ฟงคำตกัเตอืนของอาจารยทีป่รกึษาหอพกัหรอืเจาหนาที่

หอพักนกัศกึษาทีป่ฏิบติัหนาทีโ่ดยชอบ
20. หามกระทำการทีก่อใหเกดิความเสยีหายแกทรพัยสนิของหอพกัและของทางราชการ

หากกระทำใหเกดิความเสยีหายดงักลาว ตองชดใชคาเสยีหายตามทีม่หาวทิยาลยั
กำหนด

21. หามนำสุรา/ของมึนเมา/สิง่เสพตดิตองหามใด  ๆ  เขามาในบรเิวณหอพกัและตองไม
เสพสุรา/ของมึนเมา/สิง่เสพติดตองหาม หรอืเมาสุราอาละวาดภายในบริเวณหอพัก

22. หามกอการทะเลาะวิวาทหรอืยยุง สนบัสนนุใหเกดิการทะเลาะวิวาทในหอพกันกัศกึษา
หรือทำรายรางกายผอูืน่

23. หามเลนการพนนั
24. หามลกัทรัพย
25. หามนำอาวธุ วตัถรุะเบดิหรอืเชือ้เพลงิมาไวในบรเิวณหอพกั
26. ขอปฏบิตัอิืน่ ๆ ทีก่ำหนดโดยประกาศมหาวทิยาลยั

ทัง้นี ้ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่38/2548 เร่ือง กฎของหอพกันกั
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ลงวันที ่ 18  มกราคม  พ.ศ.  2548  และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

จงึประกาศเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551

                                                 (ลงชือ่)     ลิขติ  อมาตยคง
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยลิขิต  อมาตยคง)
                                                      รองอธกิารบดฝีายพฒันานักศกึษา
                                              ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบบัท่ี 814/2551)
เรือ่ง กฎของหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกน

เพ่ือความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยัในหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน และ
เพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิของนกัศกึษาทีพ่กัในหอพกั ตลอดจนเปนการเสรมิสราง
ใหนักศึกษาผูพักอาศัยมีสวนรวมในการดูแลรักษาอาคารหอพัก วัสดุและอุปกรณ ภายในหอพัก
นกัศกึษา และใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยหอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2547

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกิจการหอพัก ในคราวประชุมคร้ังที ่4/2550
เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2550 จึงออกประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรือ่ง กฎของหอพกันกัศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ใหผพูกัอาศัยในหอพักยดึถอืปฏิบัต ิดงัตอไปน้ี

1. ตองรกัษาวนัิยนกัศกึษาอยางเครงครดั
2. ตองพกัในหองพกัทีม่ชีือ่ในทะเบียนหอพกัเทาน้ัน และหามนำบุคคลภายนอกทีไ่มได

รบัอนุญาตข้ึนหอพักหรือเขาพกัในหองพักของตน
3. หามถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวสัด/ุครุภณัฑ ประจำหองพัก หรอืทาสทีบั

หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ
4. นกัศกึษาหญิงตองเขาหอพักตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
5. หามนำอปุกรณไฟฟาบางชนดิมาใชในหองพกั เชน ตอูบไฟฟา เตาไฟฟา เครือ่งซกัผา

ตเูยน็ โทรทศัน เครือ่งปรับอากาส ฯลฯ ยกเวนหอพกัท่ีมหาวทิยาลยัอนญุาต
6. หามเลีย้งสตัวในหอพกั
7. ตองปฏิบติัตามระเบียบการใชหองคอมพิวเตอรของหอพัก
8. ตองจอดรถใหเปนระเบยีบหรือหามจอดรถในท่ีหามจอด
9. หามสบูบุหรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
10. หามนำรองเทา ตะกราผา หรอืสิง่กดีขวางอืน่ใด วางไวบริเวณหนาหองพกัหรอืระเบยีง

ทางเดนิภายในหอพกั
11. ตองนำขยะมาทิ้งในที่ที่จัดใหเทานั้น
12. ตองรกัษาความสะอาดหองพักและอุปกรณเครือ่งใชในหองพักและส่ิงแวดลอมโดยรอบ

ใหสะอาดอยเูสมอ
13. ใหความรวมมอืในการเขารวมกจิกรรมทีห่อพกัจดัขึน้ทกุครัง้ หรอืกจิกรรมอ่ืนทีง่าน

หอพกันกัศึกษาและมหาวทิยาลยัรองขอ

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

14. หามปนหอพัก
15. หามสงเสยีงดังหรือกระทำการใด ๆ  อนัเปนการสรางความเดือนรอนรำคาญหรือรบกวน

ผอูืน่
16. หามกระทำการใด ๆ  ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนทีเ่สือ่มเสียวฒันธรรม
17. ตองเก็บทรัพยสนิของตนเองออกจากหองพกัเมือ่ยายออกจากหอพักหรอืเมือ่ปด

ภาคการศกึษา
18. หามประกอบการหรือใหการสนับสนุนกจิการเพ่ือหารายไดในเชิงพาณชิยในหอพกั

เวนแตไดรบัอนญุาตจากงานหอพกันกัศกึษา
19. ตองใหความรวมมอืและเชือ่ฟงคำตกัเตอืนของอาจารยทีป่รกึษาหอพกัหรอืเจาหนาที่

หอพกันกัศกึษาทีป่ฏบิตัหินาทีโ่ดยชอบ
20. หามกระทำการทีก่อใหเกดิความเสยีหายแกทรพัยสนิของหอพกัและของทางราชการ

หากกระทำใหเกดิความเสยีหายดงักลาว ตองชดใชคาเสยีหายตามทีม่หาวทิยาลยั
กำหนด

21. หามนำสรุา/ของมนึเมา/สิง่เสพตดิตองหามใด  ๆ  เขามาในบรเิวณหอพกัและตองไม
เสพสุรา/ของมึนเมา/สิง่เสพติดตองหาม หรือเมาสุราอาละวาดภายในบริเวณหอพัก

22. หามกอการทะเลาะวิวาทหรอืยยุง สนบัสนนุใหเกดิการทะเลาะวิวาทในหอพักนกัศกึษา
หรอืทำรายรางกายผอูืน่

23. หามเลนการพนนั
24. หามลกัทรัพย
25. หามนำอาวธุ วตัถรุะเบดิหรอืเชือ้เพลงิมาไวในบรเิวณหอพกั
26. ขอปฏบิตัอิืน่ ๆ ทีก่ำหนดโดยประกาศมหาวทิยาลัย

ทัง้นี ้ใหยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบับที ่38/2548 เรือ่ง กฎของหอพกันกั
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ลงวนัที ่ 18  มกราคม  พ.ศ.  2548  และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

จงึประกาศเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551

                                                 (ลงชือ่)     ลขิติ  อมาตยคง
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                      รองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศึกษา
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 39/2548)
เรือ่ง เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินกัศึกษาท่ีพกัในหอพัก

เพือ่ใหการดำเนนิการเกีย่วกบักฎของหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความ
เรยีบรอย จงึกำหนดเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ดงันี้

1. นกัศกึษาทีพ่กัในหอพกัทกุคนมคีะแนนความประพฤตคินละ 100 คะแนน
2. ลกัษณะความผดิและเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั มดีงันี้

ลกัษณะความผดิ เกณฑตัดคะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-40 คะแนน

2.1 นำบคุคลอืน่ทีไ่มไดรับอนญุาตขึน้หอพกั
หรอืเขาพักในหองพกัของตน

2.2 ถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวสัด/ุครุภณัฑ
ประจำหอพัก หรอืทาสีทบัหมายเลยครุภณัฑ

2.3 ไมสงกญุหองพกัคนื ตามวนั/เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
2.4 เขาหอพักหลงัเวลาท่ีกำหนดโดยไมไดรบัอนุญาต
2.5 นำอปุกรณไฟฟาบางชนิดมาใชในหอพัก เชน ตอูบไฟฟา

เตาขดลวด กาตมน้ำไฟฟา เครือ่งซกัผา ตเูยน็ โทรทศัน
เครือ่งปรับอากาศ

2.6 เลีย้งสัตวในหอพัก
2.7 ไมปฏบิตัติามระเบยีบการใชหองคอมพวิเตอรในหอพกั
2.8 จอดรถไมเปนระเบยีบ หรอืจอดรถในทีห่ามจอด
2.9 สบูบหุรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
2.10 ปนหอพัก
2.11 สงเสียงดังรบกวนหรือกระทำการใด ๆ  อนัเปนการกอกวน

ความสงบ
2.12 หามกระทำการใด ๆ ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนที่

เสือ่มเสยีวฒันธรรม
2.13 ไมเกบ็ทรพัยสนิของตนออกจากหองพกั เมือ่ยายออกจาก

หอพักหรอืเมือ่ปดภาคการศึกษา
2.14 ประกอบการ หรือใหการสนับสนุนกจิการเพ่ือหารายได

ในเชิงพาณชิยในหอพกั

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

ลกัษณะความผดิ เกณฑตัดคะแนน
2.15 ยนิยอมใหบคุคลภายนอกท่ีไมไดรบัอนุญาตเขาพกัใน

หองพกัแทนตน หรอืยนิยอมใหบคุคลภายนอกท่ีไมไดรบั
อนญุาตเขาพกัรวมกบัตน

2.16 กระทำการโดยประมาท เลินเลอ เปนเหตุใหเกดิความ
เสยีหายในหอพัก

2.17 ทำลายทรพัยสินหอพกั หรือกอใหเกดิความเสยีหาย
ในหอพกั

2.18 เสพ หรอืมไีวในครอบครองซ่ึงสุรา สิง่เสพติดตองหาม
และของมึนเมา

2.19 กอการทะเลาะวิวาท และทำรายรางกายผอูืน่
2.20 เลนการพนนั
2.21 ลกัทรพัย
2.22 เมาสุราอาละวาด
2.23 นำอาวธุ วตัถรุะเบดิ หรอืเชือ้เพลงิอนัอาจกอใหเกดิ

อนัตรายหรอืเกดิอคัคภียัมาไวในบรเิวณหอพกั
2.24 กรณคีวามผดิอืน่ๆ นอกเหนอืจากขอ 2.1-2.23 เกณฑการตดัคะแนนความประพฤติ

ใหอยใูนดลุยพินิจของคณะกรรมการ

ตดัคะแนน 20-40 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-60 คะแนน
ตดัคะแนน 40-80 คะแนน
ตดัคะแนน 41-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-100 คะแนน

3. ในกรณคีวามผดิตามขอ 2.1-2.15 ใหอาจารยทีป่รกึษาหอพกั กรรมการหอพักนกัศกึษา
1 คน หวัหนาหนวยหอพักทีป่ฏิบติัหนาทีร่บัผดิชอบหอพักน้ัน ๆ รวมเปนกรรมการพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติ

4. ในกรณคีวามผดิตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยวนัิยนกัศกึษา พ.ศ. 2543
ใหงานหอพกันกัศกึษา เสนอตอคณะกรรมการสอบสวนวนัิยนกัศกึษาประจำหอพกัพจิารณาตดัคะแนน
ความประพฤติ

5. หากนกัศกึษาถกูตดัคะแนนความประพฤติ เนือ่งจากฝาฝนกฎของหอพกั และหรอืกระทำ
ผดิวนัิยนักศกึษา รวมกันเกินกวา 40 คะแนน จะถูกตดัสิทธิก์ารอยหูอพกัทนัท ีโดยไมคืนเงินคาบำรงุ
หอพกั และไมมสิีทธิส์มคัรเขาอยหูอพกัตลอดไป

6. ใหกรรมการในขอ 3 และ 4 พจิารณาการกระทำผดิและเสนอผลการตดัคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษาท่ีพกัในหอพัก ตอกองกิจการนักศกึษา เพือ่เสนอตอมหาวิทยาลัยพจิารณาลงโทษ
ตอไป
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 39/2548)
เร่ือง เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินกัศึกษาท่ีพกัในหอพัก

เพือ่ใหการดำเนนิการเกีย่วกบักฎของหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความ
เรยีบรอย จงึกำหนดเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ดงันี้

1. นกัศกึษาทีพ่กัในหอพกัทกุคนมคีะแนนความประพฤตคินละ 100 คะแนน
2. ลกัษณะความผดิและเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั มดีงันี้

ลกัษณะความผดิ เกณฑตัดคะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-40 คะแนน

2.1 นำบคุคลอืน่ท่ีไมไดรบัอนญุาตขึน้หอพกั
หรอืเขาพกัในหองพกัของตน

2.2 ถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวสัด/ุครุภณัฑ
ประจำหอพัก หรอืทาสีทบัหมายเลยครุภณัฑ

2.3 ไมสงกญุหองพกัคนื ตามวนั/เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
2.4 เขาหอพกัหลงัเวลาท่ีกำหนดโดยไมไดรบัอนุญาต
2.5 นำอปุกรณไฟฟาบางชนิดมาใชในหอพัก เชน ตอูบไฟฟา

เตาขดลวด กาตมน้ำไฟฟา เครือ่งซกัผา ตเูยน็ โทรทศัน
เครือ่งปรับอากาศ

2.6 เลีย้งสัตวในหอพัก
2.7 ไมปฏิบติัตามระเบยีบการใชหองคอมพวิเตอรในหอพกั
2.8 จอดรถไมเปนระเบยีบ หรอืจอดรถในทีห่ามจอด
2.9 สบูบหุรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
2.10 ปนหอพัก
2.11 สงเสียงดังรบกวนหรือกระทำการใด ๆ  อนัเปนการกอกวน

ความสงบ
2.12 หามกระทำการใด ๆ ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนที่

เสือ่มเสยีวฒันธรรม
2.13 ไมเกบ็ทรพัยสนิของตนออกจากหองพกั เมือ่ยายออกจาก

หอพกัหรอืเมือ่ปดภาคการศกึษา
2.14 ประกอบการ หรอืใหการสนับสนุนกจิการเพ่ือหารายได

ในเชิงพาณชิยในหอพกั

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

ลกัษณะความผดิ เกณฑตัดคะแนน
2.15 ยนิยอมใหบคุคลภายนอกท่ีไมไดรบัอนุญาตเขาพกัใน

หองพักแทนตน หรือยนิยอมใหบุคคลภายนอกท่ีไมไดรับ
อนญุาตเขาพกัรวมกบัตน

2.16 กระทำการโดยประมาท เลนิเลอ เปนเหตุใหเกดิความ
เสยีหายในหอพัก

2.17 ทำลายทรพัยสนิหอพกั หรอืกอใหเกดิความเสยีหาย
ในหอพกั

2.18 เสพ หรอืมไีวในครอบครองซ่ึงสรุา สิง่เสพตดิตองหาม
และของมนึเมา

2.19 กอการทะเลาะวิวาท และทำรายรางกายผอูืน่
2.20 เลนการพนนั
2.21 ลกัทรพัย
2.22 เมาสุราอาละวาด
2.23 นำอาวุธ วตัถรุะเบิด หรือเชือ้เพลงิอนัอาจกอใหเกดิ

อนัตรายหรอืเกดิอคัคีภยัมาไวในบรเิวณหอพกั
2.24 กรณคีวามผดิอืน่ๆ นอกเหนอืจากขอ 2.1-2.23 เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ

ใหอยใูนดลุยพินิจของคณะกรรมการ

ตดัคะแนน 20-40 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-60 คะแนน
ตดัคะแนน 40-80 คะแนน
ตดัคะแนน 41-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-100 คะแนน

3. ในกรณคีวามผดิตามขอ 2.1-2.15 ใหอาจารยทีป่รกึษาหอพกั กรรมการหอพกันกัศกึษา
1 คน หวัหนาหนวยหอพักทีป่ฏบิตัหินาทีร่บัผดิชอบหอพักน้ัน ๆ รวมเปนกรรมการพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติ

4. ในกรณคีวามผดิตามขอบังคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนกัศกึษา พ.ศ. 2543
ใหงานหอพกันกัศกึษา เสนอตอคณะกรรมการสอบสวนวนัิยนกัศกึษาประจำหอพกัพจิารณาตดัคะแนน
ความประพฤติ

5. หากนกัศกึษาถกูตดัคะแนนความประพฤต ิเน่ืองจากฝาฝนกฎของหอพัก และหรอืกระทำ
ผดิวนัิยนักศกึษา รวมกันเกินกวา 40 คะแนน จะถูกตดัสทิธิก์ารอยหูอพกัทันท ีโดยไมคืนเงินคาบำรุง
หอพัก และไมมสีทิธ์ิสมคัรเขาอยหูอพักตลอดไป

6. ใหกรรมการในขอ 3 และ 4 พจิารณาการกระทำผดิและเสนอผลการตดัคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษาท่ีพกัในหอพัก ตอกองกิจการนักศกึษา เพือ่เสนอตอมหาวิทยาลัยพจิารณาลงโทษ
ตอไป
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7. ใหยกเลกิประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบับที ่17/2538) เรือ่ง การหกัคะแนนความ
ประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ลงวนัท่ี 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2538 และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

จงึประกาศมาเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่)    ลขิติ   อมาตยคง
                                                     (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                       รองอธิการบดฝีายพฒันานกัศึกษา
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบบัท่ี 45/2540)
เร่ือง กำหนดเวลาการปด-เปด หอพักนกัศกึษาหญิง

ตามทีม่หาวทิยาลัยไดจัดสรางร้ัวหอพกันกัศกึษาหญงิ เพือ่เพ่ิมความปลอดภยัในการดแูล
ชวีติและทรพัยสนิใหกบันกัศกึษาหญงินัน้ ฝายกจิการนกัศกึษา ไดนำเรือ่งเขาพจิารณาในทีป่ระชุม
คณะกรรมการกจิการนกัศกึษา ครัง้ที ่12/2540 เม่ือวนัที ่26 ธนัวาคม 2540 มมีตดิงันี้

วนัอาทิตย - พฤหัสบดี ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 23.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วนัศกุร - เสาร ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วนักอนวนัหยดุนกัขตัฤกษ ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

หากนักศึกษามีความจำเปนตองเขาหอพักหลังเวลาท่ีกำหนด จะตองไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอกัษร จากอาจารทีป่รกึษาประจำหอพกั หรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมาย ทัง้นี ้จะเริม่ปฏบิตัิ
ตัง้แต วนัที ่9 มกราคม 2541 เปนตนไป

จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกนั

ประกาศ  ณ วนัที ่29 ธนัวาคม  พ.ศ. 2540

(ลงชือ่)   อำนวย  คำตือ้
                                                             (รองศาสตราจารยอำนวย  คำตือ้)
                                                              รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา

*******************
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7. ใหยกเลกิประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบับที ่17/2538) เรือ่ง การหกัคะแนนความ
ประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ลงวนัท่ี 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2538 และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

จงึประกาศมาเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่)    ลขิติ   อมาตยคง
                                                     (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                       รองอธิการบดฝีายพฒันานกัศกึษา
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบบัท่ี 45/2540)
เรือ่ง กำหนดเวลาการปด-เปด หอพักนกัศกึษาหญิง

ตามทีม่หาวทิยาลยัไดจัดสรางรัว้หอพกันกัศกึษาหญงิ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการดแูล
ชวีติและทรพัยสนิใหกบันกัศกึษาหญิงน้ัน ฝายกจิการนักศกึษา ไดนำเรือ่งเขาพจิารณาในทีป่ระชมุ
คณะกรรมการกจิการนกัศกึษา คร้ังท่ี 12/2540 เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2540 มมีติดงันี้

วนัอาทิตย - พฤหัสบดี ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 23.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วนัศกุร - เสาร ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วนักอนวนัหยดุนกัขตัฤกษ ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

หากนักศึกษามีความจำเปนตองเขาหอพักหลังเวลาที่กำหนด จะตองไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอกัษร จากอาจารทีป่รึกษาประจำหอพกั หรือผทูีไ่ดรบัมอบหมาย ทัง้นี ้จะเริม่ปฏบิติั
ตัง้แต วนัที ่9 มกราคม 2541 เปนตนไป

จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ วนัที ่29 ธนัวาคม  พ.ศ. 2540

(ลงชือ่)   อำนวย  คำตือ้
                                                             (รองศาสตราจารยอำนวย  คำตือ้)
                                                              รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศึกษา

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



316      คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  2560

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 654/2551)
เรือ่ง ระเบยีบปฏบัิติของหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา

(หอพกั เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความรอบคอบรดักมุ เกดิประโยชนสงูสดุตอผพูกัอาศยั ผปูระกอบการ และมหาวทิยาลยั
และเพือ่ความเรยีบรอยในการดำเนนิงานของสำนกังานหอพกัสวัสดกิารนกัศึกษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการรวมลงทนุ
กอสรางสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 12
กมุภาพนัธ 2551 จงึออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ง ระเบยีบปฏิบตัขิองหอพักสวสัดกิาร
นกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ) เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถือปฏบิตัดิงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่654/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพักสวสัดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถึง หอพักสวสัดกิารนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวสัดกิารนกัศึกษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)
“ผพูกัอาศยั” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบคุคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 ระเบยีบปฏบัิตขิองหอพกัสวัสดิการนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ) กำหนดเปนขอ

ปฏบิติัดงันี้
4.1 ในการจองหองพกั ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิคามดัจำ 1,400 บาท หากยกเลกิ

การจอง สำนกังานจะไมคืนเงนิคามัดจำทกุกรณ ีเมือ่ผพูกัอาศยัเขาพกัจรงิ
ตามทีจ่อง สำนกังานจะเกบ็เงนิคามัดจำไวเปนเงนิคาประกนัตอไปและจะ
คนืใหเมือ่ผพูกัอาศัยยายออกจากหอพัก

4.2 กรณทีีผ่พูกัอาศยัไดทำการจองหองพกัเรยีบรอยแลว หากตองการยกเลกิ
การจอง จะตองยกเลกิภายใน 15 วัน นบัจากวนัจอง หากไมมายกเลกิภายใน
กำหนด สำนกังานจะถือวาผพูกัอาศัยยนืยนัการจองและเขาอยหูองพกัดงักลาว
และผพูกัอาศยัจะตองชำระคาหอพกัไมมขีอยกเวนทุกกรณี

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

4.3 ผพูกัอาศยัจะตองทำสญัญาเชา 1 ป และจะตองชำระคาธรรมเนยีมหอพกั
ใหครบตามสัญญาและในกรณีทีย่ายออกกอนหมดสัญญา สำนกังานจะไมคืน
เงนิคาธรรมเนยีมหอพกัทีไ่ดชำระแลวทกุกรณี

4.4 เมือ่ผพูกัอาศัยไดรับมอบหองพักแลว ผพูกัอาศัยจะตองตรวจเช็คหองพัก
พรอมทัง้อปุกรณเครือ่งใชภายในหองพกัใหเรยีบรอยกอนเขาพกั หากมสีิง่ใด
ขาดหายหรอืชำรดุแตกหกั ใหทกัทวงกอนเขาพกั หากไมมกีารทกัทวงใด ๆ
สำนกังานจะถอืวาหองพกัอยใูนสภาพทีเ่รยีบรอย และวสัด ุอปุกรณรวมถงึ
ครุภณัฑมคีรบตามท่ีสำนกังานจัดให

4.5 ผพูกัอาศยัทีเ่ชาหองพกั แตไมไดลงทะเบียนเรยีน จะตองตดิตอขอชำระคา
ธรรมเนียมหอพกัทีส่ำนกังานภายใน 10 วัน นบัจากวันเปดภาคเรียน
หากชำระชากวากำหนดผพูกัอาศัยตองชำระคาปรบั 50 บาท ตอภาคการศึกษา
หากไมไปตดิตอชำระเงนิคาธรรมเนยีมหอพกั ผพูกัอาศยัจะมหีนีส้นิคางชำระ
และไมสามารถลงทะเบยีนในเทอมตอไปได หรอืไมสามารถขอแจงจบ
การศกึษาได ในกรณผีทูีจ่ะจบการศกึษา

4.6 ผพูกัอาศยัจะพกัไดไมเกนิหองละ 2 คน และตองพกัตามรายชือ่ทีแ่จง
กบัสำนักงานเทานัน้ ไมอนญุาตใหผพูกัอาศัย เปล่ียนแปลง หรือโยกยาย เวนแต
ไดรบัอนุญาตจากผจูดัการหอพักเทานัน้

4.7 ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิ คาไฟฟา-คาน้ำประปาทีใ่ชจรงิตามมเิตอรในราคา
ทีม่หาวทิยาลัยกำหนดและจะตองชำระภายในวนัที ่10 ของทกุเดอืน หากเกนิ
วนัทีก่ำหนดจะถกูปรบั วนัละ 10 บาทและจะดำเนนิการตดัไฟฟา-น้ำประปา
ในวันที ่20 ของทุกเดือน

4.8 ในกรณทีีห่องพกัถกูตัดไฟฟา-น้ำประปาใหผพูกัอาศยัติดตอชำระหนีค้า
ไฟฟา-น้ำประปา พรอมกับจายคาดำเนินการในการตอไฟฟา-น้ำประปา
เปนเงิน 100 บาท แลวสำนักงานจะดำเนินการตอไฟฟา-น้ำประปาใหภายใน
24 ชัว่โมง

4.9 หากผพูกัอาศยัคนใดทำผดิกฎหอพกั จนไดรบัดำเนนิการตามระเบยีบหอพกั
และถกูลงโทษถงึขัน้ถกูส่ังพกัการเรยีน หรือตองออกจากหอพกัอยางใด
อยางหนึง่ หรอืทัง้สองอยาง ผพูกัอาศยัจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกั
ใหครบตามสัญญา

4.10 ผพูกัอาศัยท่ีหมดสัญญาเชา และไดแจงความประสงคตอสัญญาเชา เพือ่ความ
สะดวกของผพูกัอาศัยสำนักงานจะเปล่ียนเงินคาประกันของปการศึกษาเดิม
เปนคามดัจำในการจองหองพัก และเม่ือผพูกัอาศัยเขาพกัตามท่ีจองจริง สำนกังาน
จะเปล่ียนคามดัจำดังกลาว เปนคาประกันตอไป
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 654/2551)
เรือ่ง ระเบยีบปฏบัิติของหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา

(หอพกั เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความรอบคอบรดักมุ เกิดประโยชนสงูสดุตอผพูกัอาศยั ผปูระกอบการ และมหาวทิยาลยั
และเพือ่ความเรยีบรอยในการดำเนนิงานของสำนกังานหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารโครงการรวมลงทุน
กอสรางสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 12
กมุภาพนัธ 2551 จงึออกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรือ่ง ระเบียบปฏบิติัของหอพักสวสัดกิาร
นกัศึกษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ) เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถือปฏิบัตดิงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่654/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพกัสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถึง หอพักสวสัดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)
“ผพูกัอาศัย” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบคุคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 ระเบยีบปฏบิตัขิองหอพกัสวัสดิการนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ) กำหนดเปนขอ

ปฏบิติัดงันี้
4.1 ในการจองหองพกั ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิคามดัจำ 1,400 บาท หากยกเลกิ

การจอง สำนกังานจะไมคืนเงนิคามัดจำทกุกรณ ีเมือ่ผพูกัอาศยัเขาพกัจรงิ
ตามทีจ่อง สำนกังานจะเกบ็เงนิคามัดจำไวเปนเงนิคาประกนัตอไปและจะ
คนืใหเมือ่ผพูกัอาศัยยายออกจากหอพัก

4.2 กรณทีีผ่พูกัอาศยัไดทำการจองหองพกัเรยีบรอยแลว หากตองการยกเลกิ
การจอง จะตองยกเลกิภายใน 15 วัน นบัจากวนัจอง หากไมมายกเลกิภายใน
กำหนด สำนกังานจะถือวาผพูกัอาศัยยนืยนัการจองและเขาอยหูองพกัดงักลาว
และผพูกัอาศยัจะตองชำระคาหอพกัไมมขีอยกเวนทุกกรณี

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

4.3 ผพูกัอาศัยจะตองทำสญัญาเชา 1 ป และจะตองชำระคาธรรมเนยีมหอพกั
ใหครบตามสัญญาและในกรณีทีย่ายออกกอนหมดสัญญา สำนกังานจะไมคืน
เงนิคาธรรมเนยีมหอพกัท่ีไดชำระแลวทกุกรณี

4.4 เมือ่ผพูกัอาศัยไดรบัมอบหองพักแลว ผพูกัอาศัยจะตองตรวจเช็คหองพัก
พรอมทัง้อปุกรณเครือ่งใชภายในหองพกัใหเรยีบรอยกอนเขาพกั หากมสีิง่ใด
ขาดหายหรอืชำรดุแตกหกั ใหทกัทวงกอนเขาพกั หากไมมกีารทกัทวงใด ๆ
สำนกังานจะถอืวาหองพกัอยใูนสภาพทีเ่รยีบรอย และวสัด ุอปุกรณรวมถงึ
ครุภณัฑมีครบตามท่ีสำนกังานจัดให

4.5 ผพูกัอาศัยทีเ่ชาหองพัก แตไมไดลงทะเบียนเรยีน จะตองตดิตอขอชำระคา
ธรรมเนียมหอพกัท่ีสำนกังานภายใน 10 วัน นบัจากวันเปดภาคเรียน
หากชำระชากวากำหนดผพูกัอาศัยตองชำระคาปรบั 50 บาท ตอภาคการศึกษา
หากไมไปตดิตอชำระเงนิคาธรรมเนยีมหอพกั ผพูกัอาศยัจะมหีนีส้นิคางชำระ
และไมสามารถลงทะเบยีนในเทอมตอไปได หรอืไมสามารถขอแจงจบ
การศกึษาได ในกรณผีทูีจ่ะจบการศกึษา

4.6 ผพูกัอาศยัจะพกัไดไมเกนิหองละ 2 คน และตองพกัตามรายชือ่ทีแ่จง
กบัสำนักงานเทาน้ัน ไมอนญุาตใหผพูกัอาศัย เปล่ียนแปลง หรอืโยกยาย เวนแต
ไดรบัอนุญาตจากผจูดัการหอพักเทานัน้

4.7 ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิ คาไฟฟา-คาน้ำประปาทีใ่ชจรงิตามมเิตอรในราคา
ทีม่หาวทิยาลยักำหนดและจะตองชำระภายในวันท่ี 10 ของทกุเดอืน หากเกนิ
วนัท่ีกำหนดจะถูกปรบั วนัละ 10 บาทและจะดำเนนิการตดัไฟฟา-น้ำประปา
ในวันที ่20 ของทุกเดือน

4.8 ในกรณทีีห่องพกัถกูตดัไฟฟา-น้ำประปาใหผพูกัอาศยัตดิตอชำระหนีค้า
ไฟฟา-น้ำประปา พรอมกับจายคาดำเนินการในการตอไฟฟา-น้ำประปา
เปนเงิน 100 บาท แลวสำนักงานจะดำเนินการตอไฟฟา-น้ำประปาใหภายใน
24 ชัว่โมง

4.9 หากผพูกัอาศยัคนใดทำผดิกฎหอพกั จนไดรบัดำเนนิการตามระเบยีบหอพกั
และถกูลงโทษถงึขัน้ถกูสัง่พักการเรยีน หรอืตองออกจากหอพกัอยางใด
อยางหน่ึง หรอืท้ังสองอยาง ผพูกัอาศัยจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกั
ใหครบตามสัญญา

4.10 ผพูกัอาศัยท่ีหมดสัญญาเชา และไดแจงความประสงคตอสัญญาเชา เพือ่ความ
สะดวกของผพูกัอาศัยสำนักงานจะเปล่ียนเงินคาประกันของปการศึกษาเดิม
เปนคามดัจำในการจองหองพัก และเม่ือผพูกัอาศัยเขาพกัตามท่ีจองจริง สำนกังาน
จะเปล่ียนคามัดจำดังกลาว เปนคาประกันตอไป
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4.11 ผพูกัอาศยัทีห่มดสญัญาเชา และไมตอสญัญา สามารถตดิตอขอคนืเงนิคา
ประกันไดภายใน 1 ปการศึกษาถัดไป หากพนกำหนด สำนกังานจะถอืวา
ผพูกัอาศยัสละสทิธิก์ารขอคนืเงนิคาประกนั และจะนำเงนิดังกลาวเปน
สวสัดกิารและจดักจิกรรมในหอพกัตอไป

4.12 ผพูกัอาศัยตองสงคนืกญุแจและคียการด เมือ่ยายออกจากหอพัก หากไมสงคืน
สำนกังานจะหักเงินคากุญแจและคียการด จากคาประกันเปนจำนวนเงิน 100
บาท ตอกญุแจ 1 ดอก และ 100 บาทตอคยีการด 1 ใบ

4.13 ผพูกัอาศัยตองเก็บรกัษาใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระคามดัจำ หรอืรบักญุแจ
เขาหอพัก หรอืใชเปนหลักฐานในการขอคืนเงินคาประกัน และจะตองนำ
หลกัฐาน เชน บตัรนกัศกึษา บตัรประชาชน บตัรตางดาวหรอืหนงัสอืเดนิทาง
มาแสดง เพือ่รับเงนิประกันของเสยีหายคืน

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลยัทีเ่กีย่วของตอไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2551

(ลงช่ือ)  อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                              (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                       รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 655/2551)
เร่ือง กฎของหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา

(หอพกั เคเคยู-วรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยั ในหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา มหาวทิยาลยั
ขอนแกนและเพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสิน ตลอดจนเปนการเสรมิสรางใหนักศกึษา
ผพูกัอาศยั มสีวนรวมในการดูแลรกัษาอาคารหอพกั วสัดแุละอปุกรณ ภายในหอพกันกัศกึษา

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรวมลงทุน
กอสรางสวสัดกิารหอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน คร้ังที ่1/2551 เมือ่วนัอังคารที ่12 กมุภาพนัธ
2551 จงึออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง กฎของหอพกัสวัสดิการนกัศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถอืปฏิบติัดังตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่655/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพกัสวัสดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถึง หอพักสวสัดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา

(เคเคย-ูวรเรสซิเดนซ)
“ผพูกัอาศยั” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบุคคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 กฎของหอพักสวัสดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ) กำหนดเปนขอปฏิบตั ิดงันี้

4.1 ผพูกัอาศยัตองปฏบิตัติามระเบียบและกฎขอบงัคบัของหอพักอยางเครงครัด
4.2 ผพูกัอาศัยตองปฏิบตัเิย่ียงสุภาพชน ทัง้ในดานการแตงกายและความประพฤติ
4.3 ผพูกัอาศัยตองไมกอใหเกดิความเดือนรอน รำคาญ หรือเสียหายแกผอูืน่ เชน

สงเสียงดัง ดืม่สรุา หรอืเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สบูบหุรีห่รอืยาเสพติด ทะเลาะ
ววิาท ลกัขโมยทรัพยสนิ เลนการพนัน พฤติกรรมชสูาว หรอืปนหอพัก

4.4 ผพูกัอาศยัตองไมนำส่ิงผดิกฎหมาย วตัถรุะเบดิ ยาเสพตดิ หรอืของมนึเมา
มาไวในหองพกัหรอืหอพกั

4.5 ผพูกัอาศยัไมควรนำทรพัยสนิมคีามาเกบ็รกัษาไวในหอพกั สวนสิง่ของมคีา
ทีม่คีวามจำเปนตองใชในการศกึษา ผพูกัอาศยัตองดแูลรักษาดวยตวัเอง
หากมีการสญูหายเกิดขึน้สำนกังานจะไมรบัผิดชอบใด ๆ  ทัง้สิน้ แตสำนกังาน
จะตรวจสอบและติดตามให

*******************
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4.11 ผพูกัอาศยัท่ีหมดสญัญาเชา และไมตอสญัญา สามารถตดิตอขอคืนเงินคา
ประกนัไดภายใน 1 ปการศึกษาถัดไป หากพนกำหนด สำนกังานจะถือวา
ผพูกัอาศยัสละสทิธิก์ารขอคนืเงนิคาประกนั และจะนำเงนิดังกลาวเปน
สวสัดกิารและจัดกจิกรรมในหอพกัตอไป

4.12 ผพูกัอาศัยตองสงคนืกญุแจและคียการด เม่ือยายออกจากหอพัก หากไมสงคืน
สำนกังานจะหักเงินคากญุแจและคียการด จากคาประกันเปนจำนวนเงิน 100
บาท ตอกญุแจ 1 ดอก และ 100 บาทตอคยีการด 1 ใบ

4.13 ผพูกัอาศัยตองเก็บรกัษาใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระคามดัจำ หรอืรบักญุแจ
เขาหอพัก หรอืใชเปนหลักฐานในการขอคืนเงินคาประกัน และจะตองนำ
หลกัฐาน เชน บตัรนักศกึษา บตัรประชาชน บตัรตางดาวหรอืหนงัสอืเดินทาง
มาแสดง เพือ่รับเงนิประกันของเสยีหายคืน

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลยัทีเ่กีย่วของตอไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2551

(ลงช่ือ)  อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                              (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                       รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 655/2551)
เรือ่ง กฎของหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา

(หอพกั เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยั ในหอพกัสวสัดกิารนกัศึกษา มหาวทิยาลยั
ขอนแกนและเพ่ือใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิ ตลอดจนเปนการเสรมิสรางใหนักศกึษา
ผพูกัอาศยั มสีวนรวมในการดแูลรักษาอาคารหอพกั วสัดแุละอุปกรณ ภายในหอพกันกัศกึษา

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการรวมลงทนุ
กอสรางสวสัดิการหอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน คร้ังที ่1/2551 เมือ่วนัอังคารที ่12 กมุภาพนัธ
2551 จงึออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง กฎของหอพกัสวสัดกิารนักศึกษา (เคเคย-ูวรเรสซิเดนซ)
เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถอืปฏบิตัดิงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่655/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพักสวสัดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถึง หอพักสวสัดกิารนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา

(เคเคย-ูวรเรสซิเดนซ)
“ผพูกัอาศยั” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบุคคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 กฎของหอพักสวัสดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ) กำหนดเปนขอปฏิบัติ ดงันี้

4.1 ผพูกัอาศัยตองปฏิบัตติามระเบียบและกฎขอบงัคบัของหอพักอยางเครงครัด
4.2 ผพูกัอาศัยตองปฏิบตัเิย่ียงสุภาพชน ทัง้ในดานการแตงกายและความประพฤติ
4.3 ผพูกัอาศยัตองไมกอใหเกดิความเดือนรอน รำคาญ หรอืเสยีหายแกผอูืน่ เชน

สงเสยีงดัง ดืม่สรุา หรอืเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล สบูบหุรีห่รอืยาเสพติด ทะเลาะ
ววิาท ลกัขโมยทรัพยสนิ เลนการพนัน พฤติกรรมชสูาว หรอืปนหอพัก

4.4 ผพูกัอาศยัตองไมนำส่ิงผิดกฎหมาย วตัถรุะเบดิ ยาเสพตดิ หรอืของมนึเมา
มาไวในหองพกัหรอืหอพกั

4.5 ผพูกัอาศยัไมควรนำทรพัยสนิมคีามาเกบ็รกัษาไวในหอพกั สวนส่ิงของมคีา
ทีม่คีวามจำเปนตองใชในการศึกษา ผพูกัอาศยัตองดแูลรกัษาดวยตัวเอง
หากมีการสญูหายเกิดขึน้สำนักงานจะไมรบัผิดชอบใด ๆ  ทัง้สิน้ แตสำนกังาน
จะตรวจสอบและติดตามให

*******************
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4.6 เมือ่เกิดเหตกุารณไมสงบภายในหอพกัผพูกัอาศยัตองแจงสำนกังาน หากเหตุ
เกดิชวงสำนักงานปดทำการใหแจงกรรมการหอพัก อาจารยทีป่รกึษาหอพัก
หรอื รปภ.ทีด่แูลหอพกั เพือ่จะไดเขาระงบัเหตุเบ้ืองตนและแจงเหตุตามลำดบั
ตอไป

4.7 พนักงานของสำนักงานมีสทิธิเ์ขาตรวจเช็คหองพกัไดตามเวลาสมควร
4.8 หามผพูกัอาศยัปรงุอาหารในหอพกั และหามนำสตัวเลีย้งมาเลีย้งในหอพกั

โดยเด็ดขาด
4.9 ผพูกัอาศยัจะตองชวยกนัรักษาความสะอาดในหองพกั บรเิวณหนาหองพกั

บรเิวณรอบ ๆ  หอพกัและตองนำขยะไปท้ิงในทีจ่ดัใหเทานัน้
4.10 เพือ่ความสะดวกในการทำความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

รวมถึงปองกันการสูญหายของรองเทาใหผพูกัอาศัยเกบ็รองเทาในหองพกั
ไมใหนำมาวางหนาหองพักหรือทางเดิน

4.11 หามผพูกัอาศยัตอกตะป ูตอเตมิ ตดิรปูภาพภายในหองพกั หากฝาฝนจะถกู
ปรบัจุดละ 100 บาท

4.12 หามตดิตัง้ วสัด-ุอปุกรณตาง ๆ  เชน เคร่ืองทำน้ำอนุ เครือ่งซกัผา และอืน่ ๆ  ที่
ตองมีการเจาะผนังหรือตอเติม เวนแตไดรบัอนุญาตจากสำนักงานกอน และ
จะตองดำเนนิการโดยชางประจำสำนกังานเทานัน้ หากฝาฝนผพูกัอาศยัจะตอง
ชดใชตามจรงิหรอืปรบัปรงุสภาพทีท่ำการเจาะหรอืตอเตมิใหอยใูนสภาพเดมิ

4.13 ผพูกัอาศยัตองรกัษาหองพกัและอปุกรณเครือ่งใช รวมถงึครภุณัฑภายใน
หองพกัให สะอาด เรียบรอยคงสภาพดอียเูสมอ

4.14 ในกรณีที ่วสัด-ุครุภณัฑ ในหองพักชำรุดอยใูนสภาพใชงานไมได ใหผพูกั
อาศยัแจงซอม โดยกรอกแบบฟอรมและสงทีส่ำนกังาน หากการซอม วสัดุ-
ครุภณัฑทีช่ำรดุโดยการเสือ่มสภาพสำนักงานจะเปนผรูบัผดิชอบคาใชจาย
แตหากการชำรุดน้ันเกิดจากการกระทำของผพูกัอาศัย ผพูกัอาศัยจะตอง
รบัผดิชอบคาใชจายนัน้

4.15 ผพูกัอาศยัตองรบัผดิชอบ ในการชดใชคาเสยีหายของทรพัยสนิภายในหองพกั
ของตน และชดใชคาเสียหายของทรัพยสนิสวนรวมในหอพัก อนัเกิดจากการ
กระทำของตนเอง ตามราคาท่ีสำนกังานประเมนิ

4.16 หามผพูกัอาศัยนำบคุคลท่ียงัมิไดรบัอนุญาตจากสำนักงานเขาพกัอาศัยในหองพกั
4.17 ผพูกัอาศยัตองใหผมูาเย่ียมออกจากหอพักกอนเวลาปดหอพกั มฉิะนัน้ถือวา

ผพูกัอาศยัละเมิดขอบังคบัหอพกั

4.18 ผพูกัอาศัยทีเ่ปนนักศกึษาปริญญาตรี ตองเขา-ออกหอพักตามเวลาท่ีกำหนด
- หอพกัเปดเวลา 05.00 น.
- วนัศกุร-เสาร และวันกอนวันหยุดนกัขตัฤกษ หอพักปด เวลา 24.00 น.
- วนัอาทติย-พฤหสับด ีหอพกัปด เวลา 23.00 น.
เวนแตมีเหตุจำเปนทีต่องขออนญุาตและแจงใหผจูดัการหอพกัทราบกอน

4.19 หามผพูกัอาศยัจดังานร่ืนเริงสังสรรคใด ๆ ในหอพกั เวนแตไดรบัอนญุาต
จากผจูดัการหอพกัเปนลายลกัษณอกัษรแลวเทานัน้

4.20 การพกัอาศยัรวมกนัในหอพกั ผพูกัอาศยัควรใหความชวยเหลือรวมมอืใน
กจิการ ตลอดทัง้กจิกรรมท่ีหอพักจดัขึน้ทกุคร้ัง

4.21 หากผพูกัอาศยัทำการใด ๆ  กต็าม อนักอใหผพูกัอาศยัรวมหองพกัอยไูมได
ผพูกัอาศยัจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกัในราคาตอหองพกันัน้ ๆ

4.22 เมือ่ผพูกัอาศยัยายออกจากหองพกัจะตองทำความสะอาดหองพกัใหอยใูน
สภาพทีส่ะอาด เรียบรอยพรอมท่ีจะใหผพูกัอาศยัคนใหมสามารถเขาพกัอาศยั
ได หากสำนกังานตรวจเชค็สภาพหองพกั พบวาไมมกีารทำความสะอาด
ใหเรียบรอย สำนักงานจะหกัคาทำความสะอาด จากคาประกนัของเสยีหาย
เปนเงิน 200 บาท/หอง

4.23 ผพูกัอาศยัตองสงคืนกุญแจและคียการด เม่ือยายออกจากหอพกั
4.24 ผพูกัอาศยัทีต่องการยายสิง่ของออกจากหอพกั จะสามารถยายไดกต็อเมือ่แจง

ใหสำนกังานทราบและนำใบแจงยายสิง่ของออกดงักลาวยืน่ตอ รปภ. แลว
เทานัน้

4.25 ในการยายสิง่ของเขาหรอืออก จะตองดำเนนิการตามเวลาทีก่ำหนด คือ
03.00 - 17.00 น.

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบ และ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลยัทีเ่กีย่วของตอไป

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  18  เมษายน พ.ศ.  2551

    (ลงชือ่)   อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                             รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                                 ปฏิบติัราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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4.6 เมือ่เกดิเหตกุารณไมสงบภายในหอพกัผพูกัอาศยัตองแจงสำนักงาน หากเหตุ
เกดิชวงสำนักงานปดทำการใหแจงกรรมการหอพัก อาจารยทีป่รกึษาหอพัก
หรอื รปภ.ทีด่แูลหอพกั เพือ่จะไดเขาระงบัเหตุเบ้ืองตนและแจงเหตุตามลำดบั
ตอไป

4.7 พนกังานของสำนักงานมีสทิธิเ์ขาตรวจเช็คหองพักไดตามเวลาสมควร
4.8 หามผพูกัอาศยัปรงุอาหารในหอพกั และหามนำสตัวเลีย้งมาเลีย้งในหอพกั

โดยเด็ดขาด
4.9 ผพูกัอาศัยจะตองชวยกนัรกัษาความสะอาดในหองพัก บรเิวณหนาหองพัก

บรเิวณรอบ ๆ  หอพกัและตองนำขยะไปท้ิงในท่ีจดัใหเทานัน้
4.10 เพือ่ความสะดวกในการทำความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

รวมถึงปองกันการสูญหายของรองเทาใหผพูกัอาศัยเก็บรองเทาในหองพกั
ไมใหนำมาวางหนาหองพักหรือทางเดิน

4.11 หามผพูกัอาศยัตอกตะป ูตอเตมิ ตดิรปูภาพภายในหองพัก หากฝาฝนจะถกู
ปรบัจดุละ 100 บาท

4.12 หามตดิต้ัง วสัด-ุอปุกรณตาง ๆ  เชน เคร่ืองทำน้ำอนุ เครือ่งซักผา และอ่ืน ๆ  ที่
ตองมีการเจาะผนังหรือตอเติม เวนแตไดรบัอนุญาตจากสำนักงานกอน และ
จะตองดำเนนิการโดยชางประจำสำนกังานเทาน้ัน หากฝาฝนผพูกัอาศยัจะตอง
ชดใชตามจรงิหรอืปรบัปรงุสภาพทีท่ำการเจาะหรอืตอเตมิใหอยใูนสภาพเดมิ

4.13 ผพูกัอาศยัตองรกัษาหองพกัและอปุกรณเครือ่งใช รวมถงึครภุณัฑภายใน
หองพกัให สะอาด เรียบรอยคงสภาพดอียเูสมอ

4.14 ในกรณีที ่วสัด-ุครุภณัฑ ในหองพักชำรดุอยใูนสภาพใชงานไมได ใหผพูกั
อาศัยแจงซอม โดยกรอกแบบฟอรมและสงท่ีสำนกังาน หากการซอม วสัด-ุ
ครภุณัฑทีช่ำรดุโดยการเส่ือมสภาพสำนักงานจะเปนผรูบัผิดชอบคาใชจาย
แตหากการชำรุดน้ันเกิดจากการกระทำของผพูกัอาศัย ผพูกัอาศัยจะตอง
รบัผิดชอบคาใชจายนัน้

4.15 ผพูกัอาศยัตองรบัผดิชอบ ในการชดใชคาเสยีหายของทรพัยสนิภายในหองพกั
ของตน และชดใชคาเสียหายของทรัพยสนิสวนรวมในหอพัก อนัเกิดจากการ
กระทำของตนเอง ตามราคาท่ีสำนกังานประเมิน

4.16 หามผพูกัอาศัยนำบคุคลท่ียงัมิไดรบัอนุญาตจากสำนักงานเขาพกัอาศยัในหองพกั
4.17 ผพูกัอาศยัตองใหผมูาเย่ียมออกจากหอพักกอนเวลาปดหอพกั มฉิะนัน้ถือวา

ผพูกัอาศยัละเมดิขอบังคบัหอพกั

4.18 ผพูกัอาศัยทีเ่ปนนักศกึษาปริญญาตรี ตองเขา-ออกหอพักตามเวลาท่ีกำหนด
- หอพกัเปดเวลา 05.00 น.
- วนัศกุร-เสาร และวันกอนวันหยุดนักขตัฤกษ หอพักปด เวลา 24.00 น.
- วนัอาทิตย-พฤหสับด ีหอพกัปด เวลา 23.00 น.
เวนแตมเีหตจุำเปนท่ีตองขออนญุาตและแจงใหผจูดัการหอพกัทราบกอน

4.19 หามผพูกัอาศยัจดังานรืน่เรงิสงัสรรคใด ๆ ในหอพกั เวนแตไดรบัอนญุาต
จากผจูดัการหอพกัเปนลายลกัษณอกัษรแลวเทานัน้

4.20 การพกัอาศัยรวมกนัในหอพัก ผพูกัอาศัยควรใหความชวยเหลือรวมมอืใน
กจิการ ตลอดทัง้กจิกรรมท่ีหอพกัจดัขึน้ทุกคร้ัง

4.21 หากผพูกัอาศยัทำการใด ๆ  กต็าม อนักอใหผพูกัอาศยัรวมหองพกัอยไูมได
ผพูกัอาศัยจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกัในราคาตอหองพกันัน้ ๆ

4.22 เมือ่ผพูกัอาศยัยายออกจากหองพกัจะตองทำความสะอาดหองพกัใหอยใูน
สภาพทีส่ะอาด เรียบรอยพรอมท่ีจะใหผพูกัอาศยัคนใหมสามารถเขาพกัอาศยั
ได หากสำนกังานตรวจเชค็สภาพหองพัก พบวาไมมกีารทำความสะอาด
ใหเรยีบรอย สำนักงานจะหกัคาทำความสะอาด จากคาประกนัของเสยีหาย
เปนเงนิ 200 บาท/หอง

4.23 ผพูกัอาศยัตองสงคืนกุญแจและคียการด เม่ือยายออกจากหอพกั
4.24 ผพูกัอาศยัทีต่องการยายสิง่ของออกจากหอพกั จะสามารถยายไดกต็อเม่ือแจง

ใหสำนกังานทราบและนำใบแจงยายสิง่ของออกดงักลาวยืน่ตอ รปภ. แลว
เทานัน้

4.25 ในการยายสิง่ของเขาหรือออก จะตองดำเนนิการตามเวลาทีก่ำหนด คือ
03.00 - 17.00 น.

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบ และ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลยัทีเ่กีย่วของตอไป

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  18  เมษายน พ.ศ.  2551

    (ลงชือ่)   อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                             รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                                 ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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กฎหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการปรับและลงโทษผไูมมีสทิธ์ิเขาพกัอาศัยในหอพัก พ.ศ. 2523

เพือ่ใหการบรหิารงานหอพักนักศกึษาดำเนินไปอยางมีประสทิธภิาพ อำนวยประโยชนแก
นกัศกึษาในการพกัอาศยัในหอพกันกัศกึษา ดวยความเรยีบรอยสงบสขุ และเหมาะสมกบัสภาวะการณ
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน อาศยัอำนาจตามความขอ 68.2 และขอ 72 แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 จงึวางกฎไวดังตอไปนี้

1. นกัศกึษาทีเ่ขาพกัอาศยัโดยไมมสีทิธติองถกูปรบัคนละ 500 บาท
2. นกัศกึษาทีม่สีทิธิพ์กัอาศยัในหอพกั หากยนิยอมใหนักศกึษาทีไ่มมสีทิธิเ์ขาพกัอาศยั

ในหอพัก หรอืบคุคลภายนอกเขาพกัอาศยัอยดูวยกบัตนตองถกูปรบัเปนเงนิ 500 บาท
3. หากนักศกึษาผใูดฝาฝนกฎน้ีเปนคร้ังทีส่องตองถูกปรับเปนเงิน 500 บาท และหมดสิทธิ์

เขาพักอาศัยในหอพักทันท ีโดยไมไดรบัคืนเงินคาบำรุงหอพัก
4. ใหหวัหนาสำนักงานหอพักนักศกึษา หรอืผทูีอ่ธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมาย

เปนผดูำเนนิการใหเปนไปตามกฎน้ี
ทัง้นี ้ใหใชกฎน้ีตัง้แตวันถดัจากประกาศเปนตนไป

ประกาศ  ณ วนัที ่13  สงิหาคม พ.ศ. 2523

(ลงชือ่)     กวี  ทงัสบุตุร
          (ศาสตราจารย นายแพทยกว ี ทงัสบุตุร)

                                                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

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



กฎหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการปรับและลงโทษผไูมมีสทิธ์ิเขาพกัอาศัยในหอพัก พ.ศ. 2523

เพือ่ใหการบรหิารงานหอพกันักศกึษาดำเนินไปอยางมีประสิทธภิาพ อำนวยประโยชนแก
นกัศกึษาในการพกัอาศยัในหอพกันกัศกึษา ดวยความเรยีบรอยสงบสขุ และเหมาะสมกบัสภาวะการณ
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน อาศยัอำนาจตามความขอ 68.2 และขอ 72 แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 จงึวางกฎไวดังตอไปนี้

1. นกัศกึษาทีเ่ขาพกัอาศยัโดยไมมสีทิธติองถกูปรบัคนละ 500 บาท
2. นกัศกึษาทีม่สีทิธิพ์กัอาศยัในหอพกั หากยนิยอมใหนักศกึษาท่ีไมมสีทิธิเ์ขาพกัอาศยั

ในหอพกั หรอืบคุคลภายนอกเขาพกัอาศยัอยดูวยกบัตนตองถกูปรบัเปนเงนิ 500 บาท
3. หากนักศกึษาผใูดฝาฝนกฎน้ีเปนคร้ังทีส่องตองถูกปรับเปนเงิน 500 บาท และหมดสิทธิ์

เขาพกัอาศัยในหอพักทนัที โดยไมไดรบัคืนเงินคาบำรุงหอพัก
4. ใหหวัหนาสำนักงานหอพักนักศกึษา หรือผทูีอ่ธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมาย

เปนผดูำเนนิการใหเปนไปตามกฎน้ี
ทัง้นี้ ใหใชกฎนีต้ัง้แตวันถดัจากประกาศเปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2523

(ลงชือ่) กวี ทงัสบุตุร
          (ศาสตราจารย นายแพทยกวี ทงัสบุตุร)

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

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

หมวดที่ 4

กิจกรรมนักศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

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

	 เพ่ือให้กิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นส่วนสําคัญ

ของการเรียนรู ้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู ้จักใช้สิทธิและหน้าท่ีของตนเองภายใต้บทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายข้อบังคับระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีรู ้จักรับผิดชอบ 

ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติตลอดจนให้ได้รับการฝึกฝนในการอยู ่ร ่วมกันด้วยความ 

สงบเรียบร้อยมีสามัคคีตามระบอบประชาธิปไตย	 อันเป็นตัวอย่างที่ควรยึดถือปฏิบัติและ 

ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป

	 อาศัยอํานาจตามความมาตรา	 ๒๓	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในการประชุม	ครั้งที่	๔/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	

๕	เมษายน	๒๕๕๙	จึงวางระเบียบไว้	ดังนี้

	 ข้อ	๑		 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วย	 กิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๙”

	 ข้อ	๒		 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓			ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๕	

บรรดาข้อบังคับระเบียบ	และประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔		 ในระเบียบนี้

	 	 “มหาวิทยาลัย”	 หมายความว่า		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “อธิการบดี”		 หมายความว่า		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “คณะ”		 หมายความว่า		 คณะวิชาหรือส่วนงานที่เทียบเท่าคณะท่ี 

	 	 	 	 	 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

	 	 “คณบดี”		 หมายความว่า		 คณบดีของคณะ	หรือหัวหน้าส่วนงาน

	 	 	 	 	 ที่เทียบเท่าคณะต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 	 ขอนแก่น

	 	 “รองคณบดี”		 หมายความว่า		 รองคณบดทีีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบ 

	 	 	 	 	 ดูแลกิจการนักศึกษาของคณะ

	 	 “นักศึกษา”		 หมายความว่า		 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ศึกษา 

	 	 	 	 	 ในระดับปริญญาตรี
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	 	 “ที่ปรึกษา”		 หมายความว่า		 ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา	 ซึ่ง 

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยหรือคณะได ้แต ่งตั้ งจาก 

	 	 	 	 	 ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจบ 

	 	 	 	 	 การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี

	 	 “องค์การนักศึกษา”	หมายความว่า		 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “คณะกรรมการบริหาร”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “สภานักศึกษา”		 หมายความว่า		 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “สโมสรนักศกึษาคณะ”	หมายความว่า		สโมสรนักศึกษาคณะต่าง	ๆ 	ในมหาวทิยาลยั 

	 	 	 	 	 ขอนแก่น

	 	 “ชมรม”		 หมายความว่า	 กลุ่มของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน 

	 	 	 	 	 กิจกรรมประเภทเดียวกันสังกัดองค์การ 

	 	 	 	 	 นักศึกษา

	 	 “ชุมนุม”		 หมายความว่า		 กลุ่มของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน 

	 	 	 	 	 กิจกรรมประเภทเดียวกันสังกัดสโมสร 

	 	 	 	 	 นักศึกษาคณะต่างๆ

	 	 “กลุ่มนักศึกษา”	 หมายความว่า		 กลุ ่มนักศึกษาที่จดทะเบียนเพื่อดําเนิน 

	 	 	 	 	 กิจกรรมหาสมาชิกสําหรับสมัครเข้ารับการ 

	 	 	 	 	 เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การ 

	 	 	 	 	 นักศึกษา

	 ข้อ	๕		 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี	 ในการตีความหรือกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามระเบียบนี้	ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย	และให้คําวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

หมวด ๑

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

	 ข้อ	๖		 ให้มีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษา		 เป็นประธานกรรมการ

	 	 (๒)		 รองคณบดีหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากทุกคณะ		 เป็นกรรมการ

	 	 (๓)		 ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ		 เป็นกรรมการ

  (๔)		 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านพัฒนานักศึกษา	 เป็นกรรมการ

	 	 	 ไม่เกิน	๕	คน		 	

	 	 (๕)		 ประธานคณะกรรมการกิจการหอพักนักศึกษา		 เป็นกรรมการ
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	 	 (๖)		 ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น		 เป็นกรรมการ

	 	 (๗)		 ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา	จํานวน	๑	คน		 เป็นกรรมการ

	 	 (๘)		 ที่ปรึกษาสภานักศึกษา	จํานวน	๑	คน		 เป็นกรรมการ

	 	 (๙)		 นายกองค์การนักศึกษา		 เป็นกรรมการ

	 	 (๑๐)	ประธานสภานักศึกษา		 เป็นกรรมการ

	 	 (๑๑)	ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา		 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 	 (๑๒)	หัวหน้างานในกองกิจการนักศึกษา		 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย	 	

	 คุณสมบติั	วธีิการได้มา	วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่งของกรรมการตาม	

(๔)	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา	 ให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๗		 ให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 กําหนดนโยบายในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา

	 	 (๒)		 กาํหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารปฏิบตักิารดําเนนิกจิกรรมนกัศึกษาให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

	 	 (๓)	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน	 เพื่อทําการใด	 ๆ	 ตามที่ 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษามอบหมาย

	 	 (๔)		 ควบคุมดูแล	และอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมขององค์การ

นักศึกษา	สภานักศึกษา	ชมรม	กลุ่มนักศึกษา

	 	 (๕)		 พิจารณากลั่นกรองโครงการและอนุมัติงบประมาณขององค์การนักศึกษา

และสภานักศึกษา

	 	 (๖)		 งานอืน่	ๆ 		ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด	โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั

หมวด ๒

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา

	 ข้อ	๘		 การดําเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองให้มีความประพฤติดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม

	 	 (๒)		 ส่งเสรมิความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู	้ความเข้าใจ

ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

 	 (๓)		 ส่งเสริมความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่	มภีาวะผูน้าํ	มคีวามรบัผดิชอบ

ต่อตนเองและสังคม
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	 	 (๔)		 ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด	 การเขียน	 และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 (๕)		 ส่งเสริมให้รู ้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย	 

เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น

	 	 (๖)		 ส่งเสริมให้มีความสามัคคี	มีนํ้าใจนักกีฬา	มีบุคลิกภาพและพลานามัยที่ดี

	 	 (๗)		 ส่งเสริมวฒันธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณ	ีและเอกลักษณ์อนัดงีามของชาติ

	 	 (๘)		 ส่งเสริมการมีจิตสํานึก	 รับผิดชอบ	รักสถาบัน	สร้างความผูกพันและสร้าง 

ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

หมวด ๓

สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของนักศึกษา

	 ข้อ	๙		 นักศึกษามีสิทธิ	เสรีภาพ	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 นักศึกษาย่อมมีความเสมอภาคกันในความคุ้มครองแห่งระเบียบนี้

	 	 (๒)		 นักศึกษามีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดยเปิดเผย	ภายใต้บทบัญญัติ

แห่งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

	 	 (๓)		 นักศึกษาคนเดียวหรือหลายคนร่วมกัน	มีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นหรือยื่นเรื่อง

เพื่อร้องเรียนต่ออธิการบดีเมื่อเห็นว่าตนไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม

	 	 (๔)		 นักศกึษามสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการเสนอตวัเพือ่เข้ารบัเลอืกต้ังและออกเสยีง

เลือกตั้งตามที่กําหนดในระเบียบนี้

	 	 (๕)		 นักศึกษามีเสรีภาพในการศึกษาหาความรู้และหาประสบการณ์ทั้งในและ

นอกหลักสูตรตามความสามารถของตน

	 	 (๖)		 นักศึกษามีเสรีภาพที่จะรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมนักศึกษา

	 ข้อ	๑๐	นักศึกษามีหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรอย่างเต็มกําลังความสามารถ

	 	 (๒)		 ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบประกาศคําสั่งของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตน

ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

	 	 (๓)		 ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามที่กําหนดในระเบียบนี้	นักศึกษาที่ไม่ไปใช้

สทิธเิลอืกตัง้โดยไม่แจ้งเหตอัุนสมควรให้เสยีสทิธใินการเสนอตวัเพือ่เข้ารบัการเลอืกต้ัง	การร้องเรยีน	

การคัดค้าน	และการลงชื่อถอดถอนผลการเลือกตั้ง	 โดยจะได้สิทธิดังกล่าวกลับคืนหลังจากไปใช้

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในครั้งต่อไป

	 	 (๔)		 ธํารงไว้ซึ่งความสามัคคีเกียรติยศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
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	 	 (๕)		 ผดุงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย

	 	 (๖)		 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและสถาบัน

หมวด ๔ 

การจัดส่วนบริหารกิจกรรมนักศึกษา

	 ข้อ	๑๑	การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น	๒	ส่วนคือ

	 	 (๑)		 องค์การนักศึกษา	 เรียกย่อว่า	อน.มข.	และเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า	Khon	

Kaen	University	Student	Union	มีคําย่อว่า	KKUSC

	 	 (๒)		 สภานักศกึษา	เรียกย่อว่า	สน.มข.	และเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า	Khon	Kaen	

University	Student	Council	มีคําย่อว่า	KKUSC

	 	 ให้องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาอยู่ในการกํากับ	ดูแลของรองอธิการบดีที่ 

รับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษา

	 ข้อ	๑๒	การบรหิารกจิกรรมนกัศกึษาระดบัคณะให้จดัต้ังเป็นสโมสรนกัศกึษาคณะ	(Student	

Union	of	Faculty)	และให้อยู่ในการกํากับดูแลของคณบดี	หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

หมวด ๕

องค์การนักศึกษา

	 ข้อ	๑๓	 ให้มอีงค์การนักศกึษาประกอบด้วยคณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการดําเนนิงาน

และชมรมต่าง	ๆ	ของนักศึกษา

	 ข้อ	๑๔	 คณะกรรมการบริหาร	จํานวนไม่เกิน	๒๑	คน	ประกอบด้วย

	 	 (๑)		 นายกองค์การนักศึกษา

	 	 (๒)		 อุปนายก	คนที่	๑

	 	 (๓)		 อุปนายก	คนที่	๒

	 	 (๔)		 อุปนายก	คนที่	๓

	 	 (๕)		 เลขานุการ

	 	 (๖)		 เหรัญญิก

	 	 (๗)		 ประชาสัมพันธ์

	 	 (๘)	 ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

	 	 (๙)	 ประธานฝ่ายบําเพ็ญประโยชน์

	 	 (๑๐)		 ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

	 	 (๑๑)		 ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

	 	 (๑๒)		ประธานฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม
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	 	 (๑๓)		กรรมการอื่น	ๆ	(ที่ไม่ซํ้ากับลําดับที่	(๑)	-	(๑๒))	อีกไม่เกิน	๙	คน

	 คณะกรรมการบริหารได้มาจากการเลอืกตัง้ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรซีึง่ไม่อยูร่ะหว่าง

การลาพักหรือถูกให้พักการศึกษาโดยเลือกจากกลุ่มนักศึกษาผู้สมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการ

บริหาร

	 วาระการดํารงตําแหน่ง	 การพ้นจากตําแหน่ง	 หน้าที่ของกรรมการ	 การเลือกตั้งเมื่อ 

มีตําแหน่งว่างลงตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไป 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๑๕		คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับองค์การนักศึกษา	 โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ

ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศคําสั่ง	และประกาศของมหาวิทยาลัย

	 	 (๒)		 กําหนดนโยบายการดําเนินงานประจําปีขององค์การนักศึกษาและนําไป

แถลงในที่ประชุมสภานักศึกษา

	 	 (๓)		 บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ 

สภานักศึกษา

	 	 (๔)		 พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณของคณะกรรมการบริหาร	

ชมรมและกลุ่มนักศึกษา	 เพื่อจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม	 ท้ังนี้	 ให้องค์การนักศึกษา 

ส่งโครงการและงบประมาณดงักล่าวให้สภานักศกึษาเพ่ือพจิารณาและเสนอคณะกรรมการพฒันา

นักศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนดโดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

	 	 (๕)		 ควบคุมดูแลและให้ความสะดวกในการดําเนินงานของชมรมที่สังกัด 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม

	 	 (๖)		 ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการดําเนินงานของสโมสร

นักศึกษาคณะต่าง	ๆ	

	 	 (๗)		 พิจารณาออกประกาศหรือข้อปฏบัิติขององค์การนกัศึกษา	กลุม่นกัศึกษา

และชมรมในสังกัดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

	 	 (๘)		 เข้าร่วมประชมุกบัสภานักศกึษาในวาระทีเ่กีย่วข้องและตอบกระทูถ้ามกบั

สภานักศึกษาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติ

	 	 (๙)		 เสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารและชมรมในสังกัดต่อ

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาก่อนส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่

	 	 (๑๐)		 เสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านกิจการ

นักศึกษา
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	 	 (๑๑)		 ประสานการดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น	ๆ	เพื่อดําเนิน

งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา

	 	 (๑๒)		 งานอืน่	ๆ 	ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด	โดยออกเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั

	 ข้อ	๑๖		คณะกรรมการดําเนินงานประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 นายกองค์การนักศึกษา		 เป็นประธานกรรมการ

	 	 (๒)		 นายกสโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ		 เป็นกรรมการ

	 	 (๓)		 ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา		 เป็นกรรมการ

	 	 (๔)		 อุปนายกองค์การนักศึกษา	๑	คน		 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 วาระการดํารงตําแหน่ง	 การพ้นจากตําแหน่ง	 ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการดําเนินงานให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๑๗		คณะกรรมการดาํเนนิงานมหีน้าทีใ่ห้คาํปรกึษาและประสานงานเพือ่ให้การดาํเนนิ

งานขององค์การนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 ข้อ	๑๘		ให้กลุม่นกัศกึษาทีม่วีตัถุประสงค์และลกัษณะการดําเนนิกจิกรรมประเภทเดยีวกนั

ในด้านใดด้านหนึ่งรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรม

	 การจัดตั้ง	 การจดทะเบียน	การต่อทะเบียน	และการยุบเลิกของชมรม	 ให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๑๙		ให้มีคณะกรรมการชมรมประกอบด้วย

	 	 (๑)		 ประธาน

	 	 (๒)		 รองประธาน

	 	 (๓)		 เลขานุการ

	 	 (๔)		 เหรัญญิก

	 	 (๕)		 ประชาสัมพันธ์

	 	 (๖)		 กรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	อีกไม่เกิน	๑๐	คน

		 ข้อ	๒๐		คณะกรรมการชมรมมีอํานาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม

	 	 (๒)		 กําหนดนโยบาย	จัดทําแผน	โครงการ	และงบประมาณประจําปีของชมรม

เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

	 	 (๓)		 รับผิดชอบ	ดูแล	รักษาเอกสารและพัสดุของชมรม

	 	 (๔)		 เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี	พร้อมรายงานวัสดุและ

ครุภัณฑ์ต่อคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด	 โดยออกเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด ๖ 

สภานักศึกษา

	 ข้อ	๒๑		ให้มีสภานักศึกษาประกอบด้วยสมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกต้ังของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภายในคณะซ่ึงไม่อยู ่ระหว่างการลาพักหรือถูกให้พักการศึกษา	 

คณะละ	๒	คน	โดยไม่ซํ้าชั้นปี

	 การเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ี 

คณะกรรมการเลือกตั้งส่วนกลางกําหนด

	 การประชมุและวธิดํีาเนนิงานขอสภานักศกึษาวาระการดํารงตาํแหน่ง	การพ้นจากตําแหน่ง

และหน้าที่ของสมาชิกสภานักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๒๒		ให้ทีป่ระชมุสภานักศกึษาในการประชมุคร้ังแรกเลอืกคณะกรรมการสภานักศึกษา

จากสมาชิกสภานักศึกษา	ประกอบด้วย

	 	 (๑)		 ประธานสภานักศึกษา

	 	 (๒)		 รองประธานสภา	คนที่	๑

	 	 (๓)		 รองประธานสภา	คนที่	๒

	 	 (๔)		 เลขานุการ

	 	 (๕)		 ประชาสัมพันธ์

	 	 (๖)		 กรรมการอื่น	ๆ	(ที่ไม่ซํ้ากับลําดับที่	(๑)	-	(๕))	อีกไม่เกิน	๕	คน

	 วาระการดํารงตําแหน่ง	การพ้นจากตําแหน่ง	หน้าที่ของกรรมการ	ตลอดจนการประชุม

และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการสภานักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๒๓	สภานักศึกษามีอํานาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 กํากับและติดตามการทํางานของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

ให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้

	 	 (๒)		 ตรวจสอบทรัพย์สินและการบัญชีขององค์การนักศึกษา

	 	 (๓)		 ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การนักศึกษา

	 	 (๔)		 ลงมติไม่ไว้วางใจกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือ 

ท้ังคณะ	 เมื่อเห็นว่าการดําเนิินงานขององค์การนักศึกษาไม่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้หรือม ี

ผลเสียต่อผลประโยชน์ของนักศึกษาและมีผลทําให้กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาพ้นจาก

ตําแหน่ง	ทั้งนี้	ตามเงื่อนไขการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

	 	 (๕)			 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านต่างๆ	ขององค์การศึกษา

	 	 (๖)		 พจิารณาอนมุตัร่ิางข้อกาํหนดงบประมาณประจาํปีทีอ่งค์การนกัศกึษาเสนอ

แล้วส่งไปยังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายใน	๑๕	 วันนับจากวันท่ีสภานักศึกษารับเร่ือง 

เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ความเห็นชอบต่อไป	หากสภา
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นักศึกษาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน	๑๕	วัน	 ให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาอนุมัต ิ

ข้อกําหนดงบประมาณดังกล่าวต่อไป	โดยไม่ต้องรอความเห็นจากสภานักศึกษา

	 	 (๗)		 งานอืน่	ๆ 	ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด	โดยออกเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั

หมวด ๗

กลุ่มนักศึกษา การเลือกตั้งและการแต่งตั้ง

	 ข้อ	๒๔		นกัศกึษาท่ีจะเสนอตวัเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการบริหารต้องดําเนนิการ

จัดตั้งกลุ่มนักศึกษาและจดทะเบียนกลุ่มนักศึกษาก่อนการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะ

กรรมการบริหาร

	 องค์ประกอบ	จํานวน	คุณสมบัติ	การจัดตั้ง	การจดทะเบียน	การต่อทะเบีบนการยุบเลิก	

และหน้าที่ของกลุ่มนักศึกษาให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๒๕		การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษาให้มหาวิทยาลัย 

แต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง	ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากนักศึกษาและบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย	โดยให้การเลือกตั้งส่วนกลางมีอํานาจหน้าที่	กําหนดวันเลือกตั้ง	วิธีการรับสมัคร	

วิธีการเลือกตั้ง	 วิธีการลงคะแนน	วิธีการนับคะแนน	การคัดค้านการเลือกต้ัง	การรับรองผลการ 

เลือกตั้ง	ตลอดจนดําเนินการอื่น	ๆ	 	 ท่ีเกี่ยวข้องโดยให้ออกเป็นประกาศของคณะกรรมการการ 

เลือกตั้งส่วนกลาง	ทั้งนี้	ให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วันก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย

	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน	 ๕	 วัน	 

นับแต่วันเลือกตั้งในกรณีที่มีปัญหาจนไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกต้ังได้	 ให้คณะ

กรรมการการเลือกต้ังส่วนกลางเสนอความเห็นให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้คําวินิจฉัยนั้น 

ถือเป็นที่สุด

	 ข้อ	๒๖		ให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ัง	ถอดถอน	และอนุมัติการลาออกของคณะกรรมการ 

การบริหารและสมาชิกสภานักศึกษา

	 ในการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษานั้นให้อธิการบดีแต่งต้ัง

ภายใน	๑๕	 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังส่วนกลางประกาศรับรองผลการเลือกต้ัง	 

ในกรณีที่มีปัญหาในการเลือกตั้งใด	 ๆ	 ท่ีทําให้ไม่สามารถแต่งตั้งได้ภายในเวลาที่กําหนด	 

ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้คําวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
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หมวด ๘

การจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะ

	 ข้อ	 ๒๗	 สโมสรนักศึกษาคณะประกอบด้วยนักศึกษาทุกคนภายในคณะ	 โดยมีคณะ

กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะทําหน้าที่บริหารกิจกรรมของนักศึกษาทั้งปวงในคณะ

	 องค์ประกอบ	จาํนวน	คุณสมบัต	ิวธิกีารได้มา	วาระการดาํรงตาํแหน่ง	การพ้นจากตาํแหน่ง

และอาํนาจหน้าทีต่ลอดจนการประชมุและวธิดีาํเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารสโมสรนกัศกึษา

คณะให้เป็นไปตามประกาศของคณะ

	 ข้อ	๒๘		ให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ

	 ข้อ	๒๙	คณะอาจจัดให้มีชุมนุมของนักศึกษาด้านวิชาการ	วิชาชีพ	บําเพ็ญประโยชน์และ

ด้านอื่น	ๆ	ตามที่คณะเห็นสมควร	ทั้งนี้	ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะ

	 ข้อ	๓๐	 คณะอาจจัดให้มีประกาศเกีย่วกบักจิกรรมของนกัศึกษาภายในคณะ	ทัง้นี	้ต้องไม่

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

หมวด ๙

การเงิน

	 ข้อ	๓๑	 เงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา	ประกอบด้วย

	 	 (๑)		 เงินอุดหนุนบํารุงองค์การนักศึกษา

	 	 (๒)		 เงินอุดหนุนบํารุงกีฬาองค์การนักศึกษา

	 	 (๓)		 เงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ

	 	 (๔)		 เงินอุดหนุนบํารุงกีฬาสโมสรนักศึกษาคณะ

	 ข้อ	๓๒	ให้กองกิจการนักศึกษามีหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบํารุงองค์การ

นกัศกึษาตามข้อ	๓๑	(๑)	ให้สาํนกังานกฬีามหีน้าทีค่วบคมุการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุบาํรงุกฬีาองค์การ

นกัศกึษา	ตามข้อ	๓๑	(๒)	และให้คณะมหีน้าท่ีควบคมุการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุบาํรงุสโมสรนกัศึกษา

คณะและเงินอุดหนุนบํารุงกีฬาสโมสรนักศึกษาคณะตามข้อ	๓๑	(๓)	และ	๓๑	(๔)

	 ข้อ	๓๓	การจัดสรรและการพจิารณาอนุมัตเิงนิบํารุงกจิกรรมนกัศกึษาตามข้อ	๓๑	ให้เป็น

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๓๔	 ให้กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้จัดทําบัญชีเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาโดยอนุโลม

ตามระบบบัญชีราชการ	 เว้นแต่คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจะได้กําหนดระบบบัญชีเป็น 

อย่างอืน่	หลกัฐานทีใ่ช้ในการลงบัญชจีะต้องเกบ็ไว้ให้เป็นระเบียบเพือ่สะดวกแก่การตรวจสอบและ

ให้ติดประกาศผลการตรวจสอบบัญชีไว้ในที่เปิดเผย

	 ข้อ	๓๕	 ให้อธกิารบดแีต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชไีว้ทาํการตรวจสอบบญัชกีารเงนิขององค์กร

กจิกรรมและปิดประกาศผลการตรวจสอบบัญชไีว้ในสถานท่ีเปิดเผย	โดยให้ผูต้รวจสอบบญัชีดาํเนนิ

การให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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	 ข้อ	๓๖	 ปีบัญชีของเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา	ให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๓๗	ให้กองกจิการนักศกึษาจัดทํารายงานประจาํปีเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิบํารงุกจิกรรม

นักศึกษาเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา	โดยผ่าน

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพัฒนานักศกึษาภายใน	๓๐	วนั	นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชขีองเงนิบํารงุ

กิจกรรมนักศึกษาตามข้อ	๓๖	โดยแสดงรายละเอียดตามแนบที่มหาวิทยาลัย

หมวด ๑๐

ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา

	 ข้อ	๓๘	 เพื่อส่งเสริมให้การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์และ

วตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้	ให้มทีีป่รึกษาขององค์กรกจิกรรมต่าง	ๆ 	ได้แก่	องค์การนักศึกษา	สภานกัศึกษา	

ชมรม	กลุ่มนักศึกษา	สโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม	เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษา	แนะนําและดูแล

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และดําเนินการตามครรลองที่ชอบด้วยระเบียบ	

แบบแผนและประเพณีนิยมอันดีงาม

	 ข้อ	๓๙	ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย	ซึ่งได้แก่

องค์การนกัศกึษาสภานกัศกึษา	ชมรม	และกลุม่นักศกึษาได้ไม่เกนิองค์กรกจิกรรมละ	๓	คน	และที่

ปรกึษาแต่ละคนเป็นทีป่รึกษาได้ไม่เกนิ	๓	องค์กรกจิกรรมในเวลาเดียวกนั	โดยผูท้ีจ่ะได้รบัแต่งต้ัง

ให้เป็นที่ปรึกษาจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนงานที่ตนสังกัดก่อนได้

รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา

	 ให้คณะแต่งตั้งที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมระดับคณะ	ซึ่งได้แก่	 สโมสรนักศึกษาคณะ	และ

ชุมนุม	ได้ไม่เกินองค์กรกิจกรรมละ	๓	คน	และที่ปรึกษาแต่ละคนเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน	๓	องค์กร

กิจกรรมในเวลาเดียวกัน	 โดยผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนงานที่ตนสังกัดก่อนได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา

	 ที่ปรึกษาอาจได้รับค่าตอบแทนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด

	 คุณสมบัติ	 วาระการดํารงตําแหน่ง	และการพ้นจากตําแหน่งของที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	๔๐	การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงท่ีปรึกษาองค์กรกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา	 ก่อนจึงนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

แต่งตั้งต่อไป
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หมวด ๑๑

บททั่วไป

	 ข้อ	๔๑		นกัศกึษาจะดาํรงตาํแหน่ง	กรรมการบรหิาร	สมาชกิสภานกัศึกษา	กรรมการชมรม

กรรมการบริหารสโมสรคณะ	เกินกว่าหนึ่งตําแหน่งในเวลาเดียวกันมิได้

	 ข้อ	๔๒		การอนุมัติจัดกิจกรรม

	 	 (๑)		 ให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจัดกิจกรรมของ

องค์กรกิจกรรมต่าง	ๆ	 ได้แก่	องค์การนักศึกษา	สภานักศึกษา	ชมรม	และกลุ่มนักศึกษา	 รวมทั้ง	

อนุมัติการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะต่าง	ๆ	และการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย	หรือ

กิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม

	 	 (๒)		 ให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจัดกิจกรรมรับ 

น้องใหม่ทีจ่ดัโดยองค์กรกิจกรรมต่าง	ๆ 	ได้แก่	องค์การนักศกึษา	สภานกัศกึษา	ชมรม	กลุม่นกัศกึษา	

สโมสรนักศึกษาคณะ	และชุมนุมหรือจัดร่วมกันหลายองค์กรกิจกรรม

	 	 (๓)	 ให้คณบดหีรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นผูอ้นมุติัการจดักจิกรรมของสโมสร

นักศึกษาคณะหรือชุมนุม

	 ข้อ	๔๓		การจัดทําหนังสือ	 สิ่งตีพิมพ์	 สิ่งวาดหรือสิ่งเขียน	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อใน 

รปูแบบอืน่	ๆ 	ขององค์กรกจิกรรมต่าง	ๆ 	ได้แก่	องค์การนกัศกึษา	สภานกัศกึษา	ชมรม	กลุม่นกัศกึษา	

สโมสรนักศึกษาคณะ	 และชุมนุมเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้อ่ืน	 จะต้องระบุชื่อ	 ที่อยู่	 ของผู้จัดทําหรือ 

ผู้รับผิดชอบและชื่อองค์กรกิจกรรมน้ัน	ๆ	 ให้ชัดเจนและได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา 

ขององค์กรกิจกรรมผู้จัดทํา	รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ข้อ	๔๔	 ห้ามไม่ให้บคุคลหรอืกลุ่มบคุคลทีไ่ม่ได้ถกูตัง้เป็นองค์กรกจิกรรม	ได้แก่	องค์การ

นักศึกษา	 สภานักศึกษา	 ชมรม	กลุ่มนักศึกษา	 สโมสรนักศึกษาคณะ	และชุมนุม	 ออกประกาศ	

ประชาสัมพันธ์	 ทํากิจกรรม	 การนําป้ายชื่อ	 สัญลักษณ์	 เอกสารในนามองค์กรกิจกรรมที่มีชื่อ

มหาวิทยาลัยไปใช้	ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร

	 หากมีการฝ่าฝืนตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหน่ึงให้มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยกรณีเป็น

นักศึกษาให้ดําเนินการทางวินัยนักศึกษา	กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการทาง

วินัยและในกรณีเป็นบุคคลภายนอกให้ดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ข้อ	๔๕	 การดําเนินการใด	ๆ	ที่กระทําในนามขององค์กรกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้แก่	องค์การ

นักศึกษาสภานักศึกษา	ชมรม	กลุ่มนักศึกษา	สโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม	หากเป็นการฝ่าฝืน

ระเบียบนี้หรือระเบียบข้อบังคับและประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งทําให้

มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายผู้มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบองค์กรกิจกรรมน้ัน	ๆ	ต้องรับผิดชอบ 

ต่อกิจกรรมหรือการดําเนินการดังกล่าว
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หมวด ๑๒

การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ

	 ข้อ	๔๖	 ระเบียบจะแก้ไขเพิ่มเติมได้โดย
	 	 (๑)		 คณะกรรมการบรหิารจาํนวนไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของคณะกรรมการบรหิาร
หรือสมาชิกสภานักศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	๕	 ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด 
ท่ียงัคงสมาชกิภาพอยู	่หรือนักศกึษาจากทุกคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	ของจาํนวนนกัศึกษาทัง้หมด
ยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่อสภานักศึกษา	 เพื่อพิจารณาเสนอแก้ไข	 โดยให้สภานักศึกษา
พจิารณาเป็น	๓	วาระ	ในวาระที	่๑	ขัน้รบัหลกัการ	ให้ใช้วธิเีรียกชือ่และต้องมีเสยีงเหน็ชอบให้แก้ไข
เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด	ในวาระที่	๒	ขั้นพิจารณาเรียงลําดับ
รายข้อ	 ให้ถือเสียงข้างมาก	และในวาระที่	๓	ขั้นรับรองการแก้ไขเพิ่มเติม	 ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและ 
ต้องมีเสียงเห็นชอบในการให้แก้ไขเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษา
ทัง้หมดเมือ่มมีตเิหน็ชอบให้แก้ไขเพิม่เตมิแล้วให้ประธานสภานกัศกึษานําเสนออธกิารบด	ีเพือ่นํา
เข้าพจิารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแก่นก่อนนําเสนอสภามหาวทิยาลยั
พิจารณาต่อไป
	 	 (๒)	 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาขอแก้ไขเพิ่มเติมและนําเสนออธิการบดี
เพ่ือนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
	 ข้อ	๔๗	ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกระเบียบนี้ได้

บทเฉพาะกาล

	 ข้อ	๔๘		ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา	สมาชิกสภานักศึกษา	กรรมการสภา
นักศึกษาและที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับเป็น
คณะกรรมการบรหิารองค์การนักศกึษาสมาชกิสภานักศกึษา	กรรมการสภานกัศกึษา	และทีป่รกึษา
องค์กรกิจกรรมแล้วแต่กรณีตามระเบียบนี้	จนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่	ให้ชมรมและ
กลุ่มนักศึกษาที่จดหรือต่อทะเบียนอยู่แล้วตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วย	กิจกรรม
นักศึกษา	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เป็นชมรมและกลุ่มนักศึกษาตามระเบียบนี้จนกว่าจะมีการประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยให้ต่อและจดทะเบียนใหม่ตามระเบียนนี้

	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่		๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 	 	 	 	 	 	 ณรงค์ชัย			อัครเศรณี
	 	 	 	 	 	 													(นายณรงค์ชัย		อัครเศรณี)
																																																																																																											นายกสภามหาวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ฉบับที่ 780/2558)
เรื่อง  แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

	 ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกําหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา 

ด้วยนั้นเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกําหนดให้จัดทํา

แนวปฏบิตัสิาํหรบัเจา้หน้าท่ีผู้ปฏบัิตงิานในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 ฉะนั้น	อาศัยอํานาจตามความในมาตรา	20	และมาตรา	23	 (4)	แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	 2541	 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วม

กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่	 1/2558	 

เมื่อวันที่	18	มีนาคม	พ.ศ.	2558จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา

การของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1		ประกาศนี้เรียกว่า		“	ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น		(ฉบับที่	780/	2558)	เรื่อง			

แนวปฏบิตัสิาํหรบัเจา้หน้าท่ีผู้ปฏบัิตงิานในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

	 ข้อ	2		 ใหย้กเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่	(ฉบบัที	่648/2556)	และใหใ้ชป้ระกาศ

ฉบับนี้แทน

	 ข้อ	3		 ให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอํานาจในการพิจารณาเทียบค่าหน่วยกิจกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย	องค์กรกิจกรรมของนักศึกษา	หน่วยงานภายในหรือหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

	 ข้อ	4		การส่งโครงการ	กิจกรรมเพื่ออนุมัติหน่วยกิจกรรม

	 	 4.1		 ให้กองกจิการนักศกึษา	คณะ	สง่โครงการกจิกรรมลงในระบบทะเบียนกจิกรรม

นักศึกษา	ดังนี้

	 	 ภาคการศกึษาที	่1	สาํหรบัโครงการกจิกรรมทีจั่ดระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม

	 	 ภาคการศึกษาที่	2	สําหรับโครงการกิจกรรมที่จัดระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน

และแยกประเภทของกลุ่มกิจกรรมเป็น	5	ด้าน	 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วม

กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติหน่วยกิจกรรม
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		 	 4.2		 ใหอ้งค์การนักศกึษา		สภานักศกึษา	ชมรม		กลุม่นกัศกึษา		สง่โครงการกจิกรรม

ท่ีได้รับอนุมัติจัดผ่านกองกิจการนักศึกษา	สโมสรนักศึกษาคณะ	ชุมนุม		ส่งโครงการกิจกรรมท่ีได้รับ

อนุมติัจดัผ่านคณะ	เพ่ือใหผู้ร้บัผดิชอบในกองกจิการนักศกึษา	คณะ	เปน็ผูบ้นัทกึขอ้มลูลงในระบบ

ทะเบียนกิจกรรมอย่างน้อย	ก่อนจัดโครงการ	กิจกรรม	3	วันทําการ	 เพื่อให้ขึ้นในปฏิทินกิจกรรม

นักศึกษา

	 	 4.3		 ให้	 กองกิจการนักศึกษา	คณะ	ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

โครงการ	กิจกรรม	อย่างน้อย	3	วันทําการก่อนจัดโครงการกิจกรรม

	 	 4.4		 ใหก้องกจิการนักศึกษาเปน็ผูต้รวจสอบ	อนุมติัหนว่ยกจิกรรมในระบบทะเบยีน

กิจกรรมนักศึกษา	ภายใน	1	วันทําการ	นับจากวันที่ได้รับคําร้องในระบบขออนุมัติหน่วยกิจกรรม	

ออนไลน์

	 ข้อ	5	 การกําหนดรหัสกิจกรรม

	 	 ระบบทะเบียนกิจกรรมจะกําหนดรหัสกิจกรรม	โดยรหัสกิจกรรมมีโครงสร้างดังนี้	

	 	 YYFFTTRUN		ความหมาย	YY=	ปีพ.ศ.		FF=รหัสคณะ		TT=ด้าน			RUN=เลขรัน		

ตามตัวอย่าง	529901001

	 ข้อ	6	 การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม

	 	 6.1	 โครงการ	กิจกรรมท่ีจัดหรืออนุมัติให้จัดโดยกองกิจการนักศึกษาให้ผู้รับผิดชอบ

ในกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

	 	 6.2		 โครงการ	 กิจกรรมที่จัดหรืออนุมัติให้จัดโดยคณะหรือองค์กรภายในให้ผู้ 

รับผิดชอบ		ในคณะหรือหน่วยงานเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

	 	 6.3		 โครงการ	กจิกรรมทีจ่ดัโดยองคก์รภายในภายนอกท่ีดาํเนนิการผา่นกองกจิการ

นักศึกษาให้ผู้รับผิดชอบในกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

	 	 6.4	 โครงการ	 กิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรภายในภายนอกที่ดําเนินการผ่านคณะ 

ให้ผู้รับผิดชอบในคณะเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

	 	 6.5		 โครงการ	กิจกรรมที่จัดรวมกันหลายคณะ	ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคณะเป็นผู้

บันทึกข้อมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

	 โดยให้	กองกจิการนกัศกึษา	คณะ	องคก์รภายใน	บนัทกึการเข้ารว่มกจิกรรมของนกัศึกษา	

ใหเ้สรจ็สิน้หลงัจากสิน้สดุกจิกรรมนัน้ๆภายในวนัที	่15	ของเดอืนถดัไป	ถา้ไมท่นักําหนดเวลาใหทํ้า

บันทึกพร้อมเหตุผลความจําเป็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรม

แบบบรูณาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน่เพือ่ขออนมัุติเปดิระบบบันทึกรายชือ่นกัศึกษา

เป็นกรณีไป
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	 ข้อ	7		การกํากับติดตามและประเมินผล		

	 	 7.1		 ใหก้องกิจการนักศกึษา	รวบรวมและสรุปผลการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัศึกษา	

ภายหลงัสิน้สดุแต่ละภาคการศกึษาเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารจัดการการเขา้รว่มกจิกรรมแบบ

บรูณาการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน่เพือ่พจิารณาติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน

	 	 7.2		 ให้คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการของ

คณะ	รวบรวมและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา	ภายหลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 

เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ

	 ข้อ	8		 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ีโดยมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาตามประกาศน้ี		

การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด	

	 	 ประกาศ		ณ	วันที่		16		เมษายน		พ.ศ.	2558

																																																																																							ลงชื่อ				เพียรศักดิ์		ภักดี

																																																																															(รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์	ภักดี)

																																																																		รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

																																																																					ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เร่ือง  แนวปฏิบตัสํิาหรบัเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนของผู้จัดโครงการกองกิจการนักศึกษา

 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขันตอนของผูจ้ดัโครงการกองกิจการนกัศึกษา 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

แต่ละงาน 
ขออนุมตัจิัดโครงการ 

อนุมตั ิ

แต่ละงานส่งสาํเนา
หนังสอือนุมตัโิครงการ/
กจิกรรมทีงานกจิกรรม

นักศึกษาอย่างน้อย  
 วันทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการเพือ
บนัทกึข้อมูลโครงการใน
ระบบทะเบยีนกจิกรรม 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏทินิกจิกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

 

จัดโครงการตามทีกาํหนด 

นักศึกษาลงชือในใบเซน็ชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แต่ละงาน 
จัดเกบ็รายชือนักศึกษา 

ไว้เป็นหลักฐาน 

จบโครงการ 

3 

หลังเสรจ็สินโครงการ 
 

ผู้จัดโครงการ ส่งหลักฐาน รายชือ
นักศึกษาทีเข้าร่วมกจิกรรมให้
ผู้ดูแลระบบในงานกจิกรรม
นักศึกษา โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงชือพร้อมเซน็กาํกบัทุกแผ่น 
หนังสอือนุมตัเิบกิจ่ายฯ 

 

ผู้ดูแลระบบ 
ในงานกจิกรรมนักศึกษา 
บันทกึข้อมูลนักศึกษาที 

เข้าร่วมลงในระบบทะเบียน
กจิกรรมภายในวันที   
ของเดือนถัดไปหลังจาก

สินสดุกจิกรรม 

ระบบประมวลผล
และจัดเกบ็ข้อมูล 

นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง
โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สินแล้วไม่เกนิ 60 วัน 
หากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวถือว่าหน่วยกจิกรรม

ของโครงการนัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

งานกจิกรรมนักศกึษา  
ขออนุมัติหน่วยกจิกรรม 
ผ่านระบบออนไลน์ 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรม 

ในระบบ 

เว็ป

เว็ป	http://ilp.kku.ac.th	ภายหลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง  แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนของผู้จัดโครงการ หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ/หน่วยงาน

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขันตอนของผูจ้ดัโครงการ หน่วยกิจการนกัศึกษาคณะ/หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แต่ละหน่วยกจิการ
นักศกึษาคณะ/หน่วยงาน 

ขออนุมัตจิัดโครงการ 

อนุมตั ิ

แต่ละหน่วยกจิการนักศึกษา
คณะ/หน่วยงาน 

บนัทกึข้อมูลโครงการอย่าง
น้อย  วนัทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการเพือ
บนัทกึข้อมูลโครงการใน
ระบบทะเบยีนกจิกรรม 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏทินิกจิกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

 

หน่วยกจิการนักศึกษาคณะ/หน่วยงาน 
จัดโครงการตามทีกาํหนด 

นักศึกษาลงชือในใบเซน็ชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แต่ละหน่วยกจิการนักศึกษา 
คณะ/หน่วยงาน 

จัดเกบ็รายชือนักศึกษา 
ไว้เป็นหลักฐาน 

จบโครงการ 

หลังเสรจ็สินโครงการ 
 

ผู้จัดโครงการ ส่งหลักฐาน 
รายชือนักศึกษาทีเข้าร่วม

กจิกรรมให้ผู้ดูแลระบบในคณะ 
หน่วยงาน โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงชือพร้อมเซน็กาํกบัทุกแผ่น
หนังสอือนุมตัเิบกิจ่ายฯ 

 

ผู้ดูแลระบบในคณะ/หน่วยงาน 
บันทกึรายชือข้อมูล     

รหัสนักศึกษาทีเข้าร่วม 
ลงในระบบทะเบียนกจิกรรม 

ภายในวันที  ของเดือนถัดไป
หลังจากสินสุดกจิกรรม 

 

ระบบประมวลผล
และจดัเก็บขอ้มูล 

นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง
โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สินแล้วไม่เกนิ 60 วัน 
หากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวถือว่าหน่วยกจิกรรม

ของโครงการนัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

หน่วยกจิการนักศกึษาคณะ/หน่วยงาน 
ขออนุมัติหน่วยกจิกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์ งานกจิกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรมในระบบ 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรม 

ในระบบ 

3 

เว็ป	http://ilp.kku.ac.th	ภายหลัง

เว็ป
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง  แนวปฏบิตัสํิาหรบัเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของ 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนของผู้จัดโครงการ  องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขันตอนของผูจ้ดัโครงการ  องคก์ารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/ชมรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคก์ารนักศึกษา 
สภานักศึกษา 

ชมรม  
ขออนุมตัจิัดโครงการ 

อนุมตั ิ

งานกจิกรรมนักศึกษา 
บันทกึข้อมูลโครงการ
อย่างน้อย  วันทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการ 
ในระบบทะเบียนกจิกรรม 

 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏทินิกจิกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 
ในปฏิทนิกจิกรรม 

 

องคก์ารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/ชมรม 

จัดโครงการตามทีกาํหนด 

นกัศึกษาลงชือในใบเซ็นชือ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

องคก์ารนักศึกษา 
สภานักศึกษา 

ชมรม 
จัดเกบ็รายชือนักศึกษา 

ไว้เป็นหลักฐาน 

จบโครงการ 

3 

หลังเสรจ็สินโครงการ 
 

องค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา 

ชมรม 
ส่งหลักฐาน รายชือนักศกึษาทีเข้า

ร่วมกจิกรรมให้ งานกจิกรรมนักศกึษา 
 โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงชือพร้อมเซน็กาํกบัทุกแผ่น 
หนังสอือนุมตัเิบกิจ่ายฯ 

 

ระบบประมวลผล
และจัดเกบ็ข้อมูล 

งานกจิกรรมนักศึกษา 
บนัทกึข้อมูลนักศึกษา                

ทีเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 
ลงในระบบทะเบยีนกจิกรรม 

ภายในวันที  ของเดอืนถดัไป
หลังจากสินสดุกจิกรรม 

นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง
โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สินแล้วไม่เกนิ 60 วัน 

หากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวถือว่าหน่วย
กจิกรรมของโครงการนัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

งานกจิกรรมนักศึกษา 
ขออนุมตัหิน่วยกจิกรรม 

ผ่านระบบออนไลน์  
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรม 

ในระบบ 

เว็ป	http://ilp.kku.ac.th	ภายหลัง

เว็ป
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง  แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนของผู้จัดโครงการสโมสรนักศึกษา ชุมนุม

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขันตอนของผูจ้ดัโครงการสโมสรนกัศึกษา ชุมนุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สโมสรนักศึกษา 
ขออนุมตัจิัดโครงการ 

อนุมติั 

หน่วยกิจการนกัศึกษาคณะ 
บนัทกึข้อมูลโครงการ 

ในระบบทะเบยีนกจิกรรม 
อย่างน้อย  วนัทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการ 
 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏทินิกจิกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

สโมสรนกัศึกษา ชมุนุม 

จัดโครงการตามทีกาํหนด 

นักศึกษาลงชือในใบเซน็ชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จบโครงการ 

ผู้จัดโครงการจัดเกบ็รายชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3 

หลงัเสร็จสินโครงการ 
 

สโมสรนักศึกษา  ชุมนุม 
ส่งรายชือให้ผู้ดูแลระบบ 

หน่วยกจิการนักศึกษาคณะ 
 โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงชือพร้อมเซน็กาํกบัทุกแผ่น 
หนังสอือนุมตัเิบกิจ่ายฯ 

 

ระบบประมวลผล
และจัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยกจิการนักศึกษาคณะ 
บันทกึข้อมูลนักศึกษาทีเข้าร่วม

โครงการ/กจิกรรม 
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นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง
โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สินแล้วไม่เกนิ 60 วัน 

หากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวถือว่าหน่วย
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อย่างน้อย  วนัทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการ 
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ส่งรายชือให้ผู้ดูแลระบบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เร่ือง แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนการเทียบหน่วยกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง  แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขันตอนการเทยีบหน่วยกจิกรรมจากหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าทีรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพือเสนอต่อทีประชุมฯ 

พิจารณา
อนุมตัหิน่วย

กจิกรรม 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
ในระบบทะเบียนกจิกรรม 
http://ilp.kku.ac.th 
 

บันทึกข้อมูลและ
หน่วยกิจกรรมที
ผ่านการพิจารณา
ลงในระบบ 
 

1 2 

นักศึกษาทาํกจิกรรมกบั
หน่วยงานภายนอก 

เสรจ็สินการทาํกจิกรรม 

นักศึกษาเตรียมเอกสาร 
เพือขอเทยีบหน่วยกจิกรรมดงันี  
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทีเวป

http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV/downlo
ad.php 

หรือติดต่อทีงานกจิกรรมนักศกึษา กองกจิการ
นักศกึษาโดยมเีอกสารดังนี  
. ใบรับรองการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสตูร
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
. แบบฟอร์มการขอเทยีบค่ากจิกรรม 
.กาํหนดการในการทาํกจิกรรม 
.  หลักฐานการเ ข้ า ร่วมกิจกรรม เ ช่น รูปภาพ
ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการ ใบเกยีรติบัตร เป็นต้น 
 

ส่งเอกสารทีงานกจิกรรม
นักศึกษาภายใน 15 วนัทําการ 

หลังเสรจ็สินการทาํกจิกรรม 

download.php

๘
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นัทึ

กข
อ้มู

ลโ
คร

งก
าร

แล
ะร

าย
ชือ

ผูเ้
ขา้

ร่ว
ม  

หม
าย

เห
ตุ 

 
อบ

รม
คุณ

ธร
รม

แล
ะจ

ริย
ธร

รม
นัก

ศึก
ษา

คณ
ะ..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

**
 

คณ
ะ…

……
……

……
……

. 
**

คดิ
ตา

มเ
วล

าท
ี จัด

โค
รง

กา
ร/

กจิ
กร

รม
จริ

ง 

 
อบ

รม
จร

รย
าบ

รร
ณวิ

ชา
ชีพ

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.. 
**

 
คณ

ะ…
……

……
……

……
. 

**
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 

ดา้
นที

 
   

ดา้
นก

าร
อนุ

รกั
ษศ์ิ

ลป
วฒั

นธ
รร

มไ
ทย

แล
ะภู

มิปั
ญญ

าท
อ้ง

ถิน
 

ที 
กิจ

กร
รม

 
หน่

วย
กิจ

กร
รม

 
หน

่วย
งา

นที
รบั

ผิด
ชอ

บบ
นัทึ

กข
อ้มู

ลโ
คร

งก
าร

แล
ะร

าย
ชือ

ผูเ้
ขา้

ร่ว
ม  

หม
าย

เห
ตุ 

1 
พิธ

ไีห
ว้ค

รคู
ณะ

……
……

……
……

….
.  

ปีก
าร

ศึก
ษา

……
……

……
……

.. 
**

 
คณ

ะ…
……

……
……

……
… 

**
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 

 
พิธ

ไีห
ว้ค

รสู
าข

า…
……

……
……

……
..ค

ณะ
....

....
....

....
....

.. 
 ปี

กา
รศ

ึกษ
า…

……
……

……
.. 

**
 

คณ
ะ…

……
……

……
……

… 
**

คดิ
ตา

มเ
วล

าท
ี จัด

โค
รง

กา
ร/

กจิ
กร

รม
จริ

ง 

 
พิธ

บีา
ยศ

รีส
ู่ขว

ัญน้
อง

ให
ม่ค

ณะ
……

……
……

……
….

.  
  ปี

กา
รศ

ึกษ
า…

……
……

……
….

. 
**

 
คณ

ะ…
……

……
……

……
… 

**
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 

 
พิธ

บีา
ยศ

รีส
ู่ขว

ญัน้
อง

ให
ม่ส

าข
า..

....
....

....
....

....
.ค

ณะ
……

……
....

...ปี
กา

รศ
ึกษ

า…
……

… 
**

 
คณ

ะ…
……

……
……

……
… 

**
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 

 
พิธ

บีา
ยศ

รีส
ู่ขว

ัญพี
 ปีส

ดุท้
าย

คณ
ะ..

....
....

....
.ปี

กา
รศ

ึกษ
า..

....
....

....
....

.. 
**

 
คณ

ะ…
……

……
……

……
… 

**
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 

6 
พิธ

บีา
ยศ

รีส
ู่ขว

ัญพี
 ปีส

ดุท้
าย

 ส
าข

าว
ิชา

....
....

....
...ค

ณะ
....

....
....

...ปี
กา

รศ
ึกษ

า..
....

....
 

**
 

คณ
ะ…

……
……

……
……

… 
**

คดิ
ตา

มเ
วล

าท
ี จัด

โค
รง

กา
ร/

กจิ
กร

รม
จริ

ง 

 
ปร

ะเพ
ณลี

อย
กร

ะท
งม

หา
วิท

ยา
ลัย

ขอ
นแ

ก่น
 ค

ณะ
……

……
……

……
 ป

ระ
จาํ

ปี…
……

.…
 

3 
คณ

ะ…
……

……
……

……
… 
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3.
 ก

าร
เที

ยบ
หน่

วย
กิจ

กร
รม

ภา
ยน

อก
 (ก

อง
กิจ

กา
รน

กัศึ
กษ

า เ
ป็น

ผูบ้
นัทึ

กโ
คร

งก
าร

กิจ
กร

รม
ใน

ระ
บบ

แล
ะบ

นัทึ
กผู

เ้ข
า้ร่

วม
กิจ

กร
รม

) 

 
 

 
ปร

ะเพ
ณงี

าน
สง

กร
าน

ตค์
ณะ

....
....

....
....

....
....

....
....

....
...ป

ระ
จาํ

ปี.
....

....
....

....
....

....
 

 
คณ

ะ…
……

……
……

……
… 

 

 
กฐิ

นส
าม

คัค
คีณ

ะ .
....

....
....

....
....

....
....

.ป
ระ

จาํ
ปี.

....
....

....
....

....
....

 
 

คณ
ะ…

……
……

……
……

… 
 


 

ทอ
ดผ้

าป่
า

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
... 

 
คณ

ะ…
……

……
……

……
… 

 

ดา้
นที

 
 พ

ฒัน
าศ

กัย
ภา

พต
นเ

อง
 

ที 
กิจ

กร
รม

 
หน่

วย
กิจ

กร
รม

 
หน

่วย
งา

นที
รบั

ผิด
ชอ

บบ
นัทึ

กข
อ้มู

ลโ
คร

งก
าร

แล
ะร

าย
ชือ

ผูเ้
ขา้

ร่ว
ม  

หม
าย

เห
ตุ 

 
กา

รแ
ข่ง

ขนั
กฬี

า..
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

2 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
 ก

อง
กจิ

ฯ 
แม

ทล
ะไ

ม่เ
กนิ

 
 ห

น่ว
ยต

าม
จาํ

นว
นแ

ข่ง
ขนั

จริ
ง/

วนั
 

ทัง
นีไ

ม่เ
กนิ

วัน
ละ

 
 ห

น่ว
ย  

 
 

กา
รป

ระ
กว

ด.
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

**
 

งา
นร

ะเบ
ยีน

กจิ
กร

รม
นัก

ศึก
ษา

 ก
อง

กจิ
ฯ 

คดิ
ตา

มเ
วล

าท
ี จัด

โค
รง

กา
ร/

กจิ
กร

รม
จริ

ง 
 

อบ
รม

/ส
มัม

นา
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

... 
**

 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
 ก

อง
กจิ

ฯ 
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 

ดา้
นที

 
   

ดา้
นก

าร
ธํา

รง
ไว

ซ้ึง
สถ

าบ
นัช

าติ
 ศ

าส
นา

พร
ะม

หา
กษ

ตัริ
ย ์

เส
ริม

สร
า้ง

จิต
สํา

นกึ
คว

าม
ภา

คภู
มิใ

จใ
นม

หา
วิท

ยา
ลยั

แล
ะค

ณะ
 

ที 
กิจ

กร
รม

 
หน่

วย
กิจ

กร
รม

 
หน

่วย
งา

นที
รบั

ผิด
ชอ

บบ
นัทึ

กข
อ้มู

ลโ
คร

งก
าร

แล
ะร

าย
ชือ

ผูเ้
ขา้

ร่ว
ม  

หม
าย

เห
ตุ 

1 
ร่ว

มง
าน

เท
ดิพ

ระ
เก

ยีร
ตพิ

ระ
บา

ทส
มเ

ดจ็
พร

ะเจ้
าอ

ยู่หั
ว เ

นือ
งใน

วโร
กา

สว
นัเ

ฉลิ
มพ

ระ
ชน

มพ
รร

ษา
....

....
....

...พ
รร

ษา
 

1 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
กอ

งก
จิฯ

 
 

2 
ร่ว

มง
าน

เท
ดิพ

ระ
เก

ยีร
ตสิ

มเ
ดจ็

พร
ะน

างเ
จ้า

สริิ
กติ

ิ  พ
ระ

บร
มร

าช
ินีน

าถ
 เน

ือง
ใน

วโร
กา

ส 
วัน

เฉ
ลิม

พร
ะช

นม
พร

รษ
า..

....
...พ

รร
ษา

 
1 

งา
นร

ะเบ
ยีน

กจิ
กร

รม
นัก

ศึก
ษา

กอ
งก

จิฯ
 

 

3 
ตกั

บา
ตร

วัน
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

0.5
 

งา
นร

ะเบ
ยีน

กจิ
กร

รม
นัก

ศึก
ษา

กอ
งก

จิฯ
 

 

4 
ทาํ

บุญ
วัน

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

 
**

 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
 ก

อง
กจิ

ฯ 
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 
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  หม
าย

เห
ตุ 

 ก
าร

เที
ยบ

หน
่วย

กิจ
กร

รม
ภา

ยน
อก

 
โค

รง
กา

ร/
กิจ

กร
รม

 ที
คิด

หน
่วย

กิจ
กร

รม
แล

ว้เกิ
น 


 ห

น่ว
ยกิ

จก
รร

ม 
จะ

คิด
ให

สู้ง
สุด

 
 

หน
่วย

กิจ
กร

รม
ต่อ

โค
รง

กา
ร/

กิจ
กร

รม
 

ดา้
นที

 
 ด

า้น
กา

รเส
ริม

สร
า้ง

จิต
อา

สา
แล

ะจิ
ตส

าธ
าร

ณะ
 

ที 
กิจ

กร
รม

 
หน่

วย
กิจ

กร
รม

 
หน

่วย
งา

นที
รบั

ผิด
ชอ

บบ
นัทึ

กข
อ้มู

ลโ
คร

งก
าร

แล
ะร

าย
ชือ

ผูเ้
ขา้

ร่ว
ม  

หม
าย

เห
ตุ 

 
ค่า

ยอ
าส

า..
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

**
 

งา
นร

ะเบ
ยีน

กจิ
กร

รม
นัก

ศึก
ษา

กอ
งก

จิฯ
 

**
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 

 
บริ

จา
คโ

ลหิ
ต…

……
……

……
……

……
……

……
……

……
….

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.. 
1 

งา
นร

ะเบ
ยีน

กจิ
กร

รม
นัก

ศึก
ษา

กอ
งก

จิฯ
 

 

 
บาํ

เพ
ญ็ป

ระ
โย

ชน
์....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
. 

**
 

งา
นร

ะเบ
ยีน

กจิ
กร

รม
นัก

ศึก
ษา

กอ
งก

จิฯ
 

**
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 

ดา้
นที

 
  ด

า้น
เส

ริม
สร

า้ง
คุณ

ธร
รม

จริ
ยธ

รร
มแ

ละ
ศีล

ธร
รม

 

ที 
กิจ

กร
รม

 
หน่

วย
กิจ

กร
รม

 
หน

่วย
งา

นที
รบั

ผิด
ชอ

บบ
นัทึ

กข
อ้มู

ลโ
คร

งก
าร

แล
ะร

าย
ชือ

ผูเ้
ขา้

ร่ว
ม  

หม
าย

เห
ตุ 

 
อบ

รม
คุณ

ธร
รม

แล
ะจ

ริย
ธร

รม
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

 
**

 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
กอ

งก
จิฯ

 
**

คดิ
ตา

มเ
วล

าท
ี จัด

โค
รง

กา
ร/

กจิ
กร

รม
จริ

ง 

 
อบ

รม
จร

รย
าบ

รร
ณวิ

ชา
ชีพ

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

 
**

 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
กอ

งก
จิฯ

 
**

คดิ
ตา

มเ
วล

าท
ี จัด

โค
รง

กา
ร/

กจิ
กร

รม
จริ

ง 

 
ฟัง

บร
รย

าย
ธร

รม
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.. 

**
 

งา
นร

ะเบ
ยีน

กจิ
กร

รม
นัก

ศึก
ษา

กอ
งก

จิฯ
 

**
คดิ

ตา
มเ

วล
าท

ี จัด
โค

รง
กา

ร/
กจิ

กร
รม

จริ
ง 

ดา้
นที

 
   

ดา้
นก

าร
อนุ

รกั
ษศ์ิ

ลป
วฒั

นธ
รร

มไ
ทย

แล
ะภู

มิปั
ญญ

าท
อ้ง

ถิน
 

ที 
กิจ

กร
รม

 
หน่

วย
กิจ

กร
รม

 
หน

่วย
งา

นที
รบั

ผิด
ชอ

บบ
นัทึ

กข
อ้มู

ลโ
คร

งก
าร

แล
ะร

าย
ชือ

ผูเ้
ขา้

ร่ว
ม  

หม
าย

เห
ตุ 

 
พิธ

บีา
ยศ

รี..
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
. 

 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
กอ

งก
จิฯ

 
 

 
ปร

ะเพ
ณสี

งก
รา

นต
.์...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 

 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
กอ

งก
จิฯ

 
 

 
งา

นก
ฐิน

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
. 

 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
กอ

งก
จิฯ

 
 

 
ทอ

ดผ้
าป่

า
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
. 

 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
กอ

งก
จิฯ

 
 

 
ปร

ะเพ
ณลี

อย
กร

ะท
ง..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
ปร

ะจ
าํปี

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

..…
… 

 
งา

นร
ะเบ

ยีน
กจิ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
กอ

งก
จิฯ

 
 



358      คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  2560

  
.

 ค่
าเว

ลา
กล

าง
เที

ยบ
หน่

วย
กิจ

กร
รม

ปี 
25

57
 

       
               ที 

ระ
ยะ

เวล
าก

าร
จดั

กิจ
กร

รม
 

หน่
วย

กิจ
กร

รม
 

หม
าย

เห
ตุ 

1 
 

ชัว
โม

ง 
0.3

3 
หน่

วย
กจิ

กร
รม

 
 

 
 

ชัว
โม

ง 
0.6

7 
หน่

วย
กจิ

กร
รม

 
 

 
 

ชัว
โม

ง 
1 

หน่
วย

กจิ
กร

รม
 

 

 
 

ชัว
โม

ง 
1.

 
หน่

วย
กจิ

กร
รม

 
 

5 
5 

ชัว
โม

ง 
1.6

7 
หน่

วย
กจิ

กร
รม

 
 

6 
6 

ชัว
โม

ง 
2 

หน่
วย

กจิ
กร

รม
 

 

 
7 

ชัว
โม

ง 
2.3

3 
หน่

วย
กจิ

กร
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1668/2557)
เรือ่ง หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรียนรแูบบบรูณาการ

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
********************

เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสงเสริมศักยภาพให
นกัศกึษาเปนผทูีป่ระกอบดวย วทิยา จรยิา ปญญา เปนบณัฑิตทีพ่งึประสงคของมหาวทิยาลยั และ
เพือ่ใหการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการของนักศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธภิาพสอดคลองกบัหลักสตูรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การศกึษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวม
กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2557
เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในคราวประชมุครัง้ที ่6/2557 เม่ือวนัที ่13 มถินุายน พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออก
ประกาศดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1668/2557) เรือ่ง
หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรียนรแูบบบรูณาการของนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1414/2557) และใหใชประกาศ
ฉบับนีแ้ทน

ขอ 3 ประกาศฉบับนีใ้หใชบงัคับกบันกัศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2552 เปนตนไป

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายความวา คณะวชิาหรอืหนวยงานทีเ่รยีก

ชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความถงึหนวยงาน
เจาของโครงการดวย

“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผอูำนวยการศูนย สถาบัน
สำนกัหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่
ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะและใหหมายความ
ถงึหวัหนาหนวยงานทีเ่ปนเจาของ
โครงการดวย
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1668/2557)
เรือ่ง หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรียนรแูบบบรูณาการ

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
********************

เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสงเสริมศักยภาพให
นกัศกึษาเปนผทูีป่ระกอบดวย วทิยา จรยิา ปญญา เปนบณัฑติทีพ่งึประสงคของมหาวทิยาลยั และ
เพือ่ใหการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการของนักศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธภิาพสอดคลองกบัหลกัสตูรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555 โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวม
กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2557
เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในคราวประชมุครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่13 มถินุายน พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออก
ประกาศดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1668/2557) เรือ่ง
หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรียนรแูบบบรูณาการของนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่1414/2557) และใหใชประกาศ
ฉบบันีแ้ทน

ขอ 3 ประกาศฉบับน้ีใหใชบงัคับกบันกัศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่ขาศกึษาต้ังแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายความวา คณะวชิาหรอืหนวยงานทีเ่รยีก

ชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความถึงหนวยงาน
เจาของโครงการดวย

“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผอูำนวยการศูนย สถาบัน
สำนกัหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่
ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะและใหหมายความ
ถงึหวัหนาหนวยงานทีเ่ปนเจาของ
โครงการดวย
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวม
กจิกรรมแบบบูรณาการของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน

“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาท่ีศกึษาในหลักสตูรระดับ
ปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“กจิกรรม” หมายความวา กจิกรรมหรือโครงการเสริมหลักสตูรท่ี
ไมเปนสวนหนึง่ของการเรยีนการสอน
ซึง่มหาวทิยาลยั คณะ องคกรกจิกรรม
หรอืองคกรภายนอกจัดข้ึน

“หนวยกจิกรรม” หมายความวา จำนวนหนวยนบัโดยเทยีบจากระยะ
เวลาการจัดกจิกรรมท่ีนกัศกึษาเขารวม
โครงการหรือกจิกรรม ทัง้นี ้การกำหนด
หนวยกจิกรรมใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกำหนด

“องคกรภายนอก”หมายความวา หนวยงานภาครัฐหรอืเอกชน
ซึง่ไมอยภูายใตการกำกบัของมหาวทิยาลยั

“องคกรกจิกรรม” หมายความวา กลมุกจิกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ
ประกอบดวย องคการนกัศกึษา สภา
นกัศกึษา หอพกันกัศกึษา ชมรม กลมุ
นกัศกึษา สโมสรนกัศึกษาคณะและ
ชมุนมุ

ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการท่ีมอีงคประกอบและหนาที ่ดงันี้
5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ

5.1.1 อธกิารบดีหรอืรองอธิการบดีทีไ่ดรบัมอบหมาย เปนประธาน
คณะกรรมการ

5.1.2 รองคณบดหีรือผบูรหิารทีไ่ดรบัมอบหมายจากทกุคณะ เปนกรรมการ
5.1.3 ผทูรงคุณวฒุทิีม่ปีระสบการณดานพัฒนานักศกึษาไมเกนิ 3 คน

เปนกรรมการ
5.1.4 ผอูำนวยการสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการ
5.1.5 ผอูำนวยการกองกิจการนกัศกึษา      เปนกรรมการและเลขานกุาร

5.2 หนาทีข่องคณะกรรมการ
5.2.1 กำหนดหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัเิพือ่ใหการเขารวมกจิกรรมแบบ

บรูณาการของนักศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยใหจัดทำเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

5.2.2 กำหนดและอนุมตัหินวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณา
เทยีบคาประสบการณผนูำองคกรกิจกรรมและเทียบโอนหนวย
กจิกรรม

5.2.3 แตงต้ังคณะอนกุรรมการเพ่ือปฏบิตัหินาทีแ่ทนคณะกรรมการใน
ขอบเขตหนาทีข่องคณะกรรมการได

5.2.4 กำกบั ตดิตามและประเมินผลการรวมกจิกรรมของนักศกึษา
5.2.5 สรปุประเมินผลการดำเนนิงานและใหขอมลู เสนอแนะและรายงาน

ผลเสนอตอมหาวทิยาลยั
5.2.6 หนาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 6 ใหคณะทีม่นีกัศกึษาสังกดัแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวมกจิกรรม
แบบบูรณาการ โดยใหมหีนาทีด่งัตอไปนี้

6.1 รวบรวมขอมลูแผนการจัดกจิกรรมของคณะ องคกรกจิกรรมภายใตกำกบั
ของคณะ เพือ่จดัหมวดหมกูจิกรรมใหเปนไปตามขอ 7

6.2 พจิารณากำหนดหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพจิารณาเทยีบคา และ
เทยีบโอนประสบการณการเขารวมกจิกรรมของนกัศกึษาในสงักดั ตามหลกัเกณฑหรือแนวปฏิบติั
ทีม่หาวทิยาลยักำหนดแลวนำเสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนมัุติ

6.3 ประชาสมัพนัธ กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการรวมกจิกรรมของนักศกึษา
ในคณะ

6.4 หนาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีค่ณบดมีอบหมาย
ขอ 7 นกัศกึษาตองเขารวมกจิกรรมครบ 5 ดาน ดงันี้

7.1 ดานการพฒันาศกัยภาพตนเอง หมายถงึ กจิกรรมทีม่งุสงเสริมพฒันาความ
สามารถของนกัศกึษาดานภาวะผนูำ บคุลิกภาพ สงเสรมิการเรยีนรตูลอดชวิีต พฒันาทกัษะดานภาษา
ตางประเทศ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสุขอนามัย กฬีาและ
นนัทนาการ

7.2 ดานการธำรงไวซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ เสริมสรางจติสำนกึ
ความภาคภูมใิจในมหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กจิกรรมท่ีมงุสงเสริมความภาคภูมใิจในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองท่ีดขีองประเทศ
และประชาคมโลกและรักษาไวซึง่เอกลกัษณมหาวทิยาลยั สรางความรักความสามคัคคีวามผกูพนักบั
มหาวิทยาลัยและคณะ
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวม
กจิกรรมแบบบูรณาการของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน

“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาท่ีศกึษาในหลักสตูรระดับ
ปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“กจิกรรม” หมายความวา กจิกรรมหรือโครงการเสริมหลักสตูรท่ี
ไมเปนสวนหนึง่ของการเรยีนการสอน
ซึง่มหาวทิยาลยั คณะ องคกรกจิกรรม
หรอืองคกรภายนอกจัดข้ึน

“หนวยกจิกรรม” หมายความวา จำนวนหนวยนบัโดยเทยีบจากระยะ
เวลาการจัดกจิกรรมท่ีนกัศกึษาเขารวม
โครงการหรือกจิกรรม ทัง้นี ้การกำหนด
หนวยกจิกรรมใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกำหนด

“องคกรภายนอก”หมายความวา หนวยงานภาครัฐหรอืเอกชน
ซึง่ไมอยภูายใตการกำกบัของมหาวทิยาลยั

“องคกรกจิกรรม” หมายความวา กลมุกจิกรรมนกัศกึษาประเภทตาง ๆ
ประกอบดวย องคการนักศกึษา สภา
นกัศกึษา หอพกันักศกึษา ชมรม กลมุ
นกัศกึษา สโมสรนักศกึษาคณะและ
ชมุนมุ

ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการท่ีมอีงคประกอบและหนาที ่ดงันี้
5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ

5.1.1 อธกิารบดีหรอืรองอธิการบดีทีไ่ดรบัมอบหมาย เปนประธาน
คณะกรรมการ

5.1.2 รองคณบดหีรือผบูรหิารทีไ่ดรบัมอบหมายจากทกุคณะ เปนกรรมการ
5.1.3 ผทูรงคุณวฒุทิีม่ปีระสบการณดานพัฒนานักศกึษาไมเกนิ 3 คน

เปนกรรมการ
5.1.4 ผอูำนวยการสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการ
5.1.5 ผอูำนวยการกองกิจการนกัศกึษา      เปนกรรมการและเลขานกุาร

5.2 หนาท่ีของคณะกรรมการ
5.2.1 กำหนดหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัเิพือ่ใหการเขารวมกจิกรรมแบบ

บรูณาการของนักศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยใหจัดทำเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

5.2.2 กำหนดและอนุมัตหินวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณา
เทยีบคาประสบการณผนูำองคกรกิจกรรมและเทียบโอนหนวย
กจิกรรม

5.2.3 แตงต้ังคณะอนกุรรมการเพ่ือปฏิบตัหินาทีแ่ทนคณะกรรมการใน
ขอบเขตหนาทีข่องคณะกรรมการได

5.2.4 กำกบั ตดิตามและประเมินผลการรวมกจิกรรมของนักศึกษา
5.2.5 สรปุประเมนิผลการดำเนนิงานและใหขอมลู เสนอแนะและรายงาน

ผลเสนอตอมหาวทิยาลยั
5.2.6 หนาท่ีอืน่ ๆ ตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 6 ใหคณะท่ีมนีกัศกึษาสงักดัแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวมกจิกรรม
แบบบรูณาการ โดยใหมหีนาท่ีดงัตอไปน้ี

6.1 รวบรวมขอมูลแผนการจัดกจิกรรมของคณะ องคกรกจิกรรมภายใตกำกบั
ของคณะ เพือ่จดัหมวดหมกูจิกรรมใหเปนไปตามขอ 7

6.2 พจิารณากำหนดหนวยกจิกรรมของแตละโครงการและพจิารณาเทยีบคา และ
เทยีบโอนประสบการณการเขารวมกจิกรรมของนกัศกึษาในสงักดั ตามหลกัเกณฑหรอืแนวปฏบิตัิ
ทีม่หาวิทยาลยักำหนดแลวนำเสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

6.3 ประชาสมัพนัธ กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการรวมกจิกรรมของนกัศกึษา
ในคณะ

6.4 หนาท่ีอืน่ ๆ ตามทีค่ณบดมีอบหมาย
ขอ 7 นกัศกึษาตองเขารวมกิจกรรมครบ 5 ดาน ดงันี้

7.1 ดานการพฒันาศกัยภาพตนเอง หมายถงึ กจิกรรมท่ีมงุสงเสรมิพฒันาความ
สามารถของนกัศกึษาดานภาวะผนูำ บคุลิกภาพ สงเสรมิการเรยีนรตูลอดชวิีต พฒันาทกัษะดานภาษา
ตางประเทศ ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสขุอนามยั กฬีาและ
นนัทนาการ

7.2 ดานการธำรงไวซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ เสรมิสรางจติสำนกึ
ความภาคภูมใิจในมหาวิทยาลยัและคณะ หมายถึง กจิกรรมท่ีมงุสงเสริมความภาคภูมใิจในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองท่ีดขีองประเทศ
และประชาคมโลกและรักษาไวซึง่เอกลกัษณมหาวทิยาลยั สรางความรกัความสามัคคคีวามผกูพนักบั
มหาวิทยาลัยและคณะ
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7.3 ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กจิกรรมท่ีมงุสงเสริม
ใหนักศกึษาเกดิจติสำนกึในการชวยเหลอืผอูืน่ โอบออมอาร ีบำเพญ็ประโยชนตอสวนรวม รบัผดิชอบ
ตอสงัคมและสาธารณสมบตัิ

7.4 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีมุง
สงเสรมิใหนักศกึษาเปนคนดีมจีรรยาบรรณวิชาชพีสามารถอยรูวมในสงัคมอยางมคีวามสขุ

7.5 ดานการอนุรกัษศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาทองถิน่ หมายถึง กจิกรรม
ที่มุงสงเสริมการสรางจิตสำนึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

ขอ 8 นกัศกึษาจะสำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัตคิรบตามเง่ือนไขขอ 29 แหงระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกจิกรรมตาม
ขอ 7.1 ถงึขอ 7.5 ใหครบทุกดาน และตองผานหลกัเกณฑดงัตอไปนี้

8.1 นักศึกษาหลักสูตร 2 ป หรือ 2 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา 30 หนวยกจิกรรม

8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ป หรือ 3 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา 45 หนวยกจิกรรม

8.3 นกัศกึษาหลกัสตูร 4 ป 5 ป หรอื 6 ป ตองเขารวมกจิกรรมรวมทัง้สิน้
ไมนอยกวา 60 หนวยกจิกรรม

8.4 นกัศกึษาพกิารหรอืทพุลภาพตองเขารวมกจิกรรมใหครบทกุดานรวมทัง้สิน้
ไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนหนวยกจิกรรมทีก่ำหนดในหลกัสตูรตามขอ 8.1 ถงึขอ 8.3

8.5 นกัศกึษาหลกัสตูรสองปริญญาหรอืหลกัสตูรรวมระหวางสถาบันการศึกษา
ที่มีระยะเวลาศึกษาในสถาบันการศึกษาตางประเทศ ใหนับจำนวนหนวยกิจกรรมตามจำนวนปที่
กำหนดไวในหลกัสตูรในเวลาท่ีศกึษาในมหาวทิยาลยัตามขอ 8.1 ถงึ 8.4 หรอืใหเปนไปตามท่ีสถาบัน
ตางประเทศกำหนด

ขอ 9 การเขารวมโครงการ กจิกรรมและการรบัรองการเขารวมกจิกรรม
9.1 กจิกรรมทีจ่ดัโดยคณะและองคกรกจิกรรม

9.1.1 นกัศกึษาตองลงทะเบยีนเขารวมกจิกรรมและเขารวมกจิกรรม
9.1.2 ใหคณะหรือองคกรกิจกรรมท่ีจดักจิกรรมตรวจสอบการเขารวมกจิกรรม
9.1.3 ใหคณบดีหรือหวัหนาองคกรกจิกรรมหรือผทูีไ่ดรบัมอบหมายจาก

บคุคลดงักลาว เปนผรูบัรองผลการเขารวมกจิกรรม
9.1.4 ใหเจาหนาทีผ่รูบัผิดชอบของคณะ บนัทึกขอมลูการเขารวมกจิกรรม

เขาในระบบทะเบยีนกจิกรรม

9.2 กจิกรรมทีจ่ดัโดยองคกรภายนอก
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแลวตองสงแบบการขอเทียบหนวยกิจกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พรอมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององคกรภายนอกที่จัดกิจกรรม
(ถามี) และใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาของโครงการลงนามเพื่อรับรองการเขารวมโครงการนั้น
เพือ่ประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดทีก่องกิจการนักศกึษา หลงัเขารวมกิจกรรมภายใน 15 วนัทำการ
หากพนกำหนดนีแ้ลวถอืวานกัศกึษาไมประสงคขอหนวยกจิกรรม

ขอ 10 การคดิหนวยกจิกรรมใหเปนไปตามหลกัเกณฑ ดงัตอไปนี้
การเทยีบคาหนวยกจิกรรม 1 ชัว่โมง ใหคิด 0.33 หนวยกจิกรรม ใน 1 วัน  คิด

ไมเกิน 9 ชัว่โมง โดยคิดเฉพาะชวงปฏิบติังานจริงไมนับชวงเวลาเดินทาง เตรยีมงานและนักศกึษา
ตองปฏบิตัติามเง่ือนไขท่ีโครงการหรือกจิกรรมกำหนดดวย

ขอ 11 การเทยีบหนวยกจิกรรมของนกัศกึษาผดูำรงตำแหนงในองคกรกจิกรรม ใหเทยีบ
หนวยกจิกรรมไดตามหลกัเกณฑดงันี้

11.1นายกองคการนกัศกึษา ประธานสภานกัศกึษา นายกสโมสรคณะและ
ประธานกรรมการหอพกันกัศกึษา ไดรบัการเทยีบหนวยกจิกรรมดานพฒันา
ศกัยภาพตนเอง จำนวน 15 หนวยกิจกรรม

11.2คณะกรรมการบริหารองคการนักศกึษา กรรมการสภานักศกึษาและประธาน
ชมรม ไดรบัการเทียบหนวยกิจกรรมดานพฒันาศกัยภาพตนเอง จำนวน 10
หนวยกิจกรรม

11.3ประธานกลมุนักศกึษา กรรมการสโมสรนักศกึษาคณะ สมาชิกสภานักศกึษา
ประธานชมุนุมและกรรมการหอพักนักศกึษา ไดรบัการเทียบหนวยกิจกรรม
ดานพฒันาศักยภาพตนเอง จำนวน 5 หนวยกิจกรรม

ทั้งนี้ หากดำรงตำแหนงไมครบตามวาะใหคิดจำนวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลา
ทีป่ฏิบตังิานจรงิ หลกัฐานทีใ่ชในการเทยีบหนวยกจิกรรมตามขอ 11.1 ถงึ 11.3 ประกอบดวย

1) แบบขอเทยีบหนวยกจิกรรม
2) คำสัง่หรอืประกาศของมหาวทิยาลยัคณะองคกรกจิกรรมหรอืหลักฐานอืน่

เพือ่ประกอบการพจิารณา
ตำแหนงอื่น ๆ ที่ไมไดกำหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวย

กจิกรรม
ขอ 12 การเทียบโอนหนวยกจิกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดงัตอไปนี้

ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมท้ังนักศึกษาใหมที่เคยเรียน
ในมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนหนวยกิจกรรมได ทัง้นี ้นกัศกึษาตองย่ืนแบบคำรองขอเทียบโอน
ภายใน 1 ภาคการศกึษา นบัจากทีเ่ขาศกึษาในคณะหรอืโอนยายสาขาวชิา โดยยืน่คำรองขอเทยีบ
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7.3 ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กจิกรรมท่ีมงุสงเสริม
ใหนักศกึษาเกดิจติสำนกึในการชวยเหลอืผอูืน่ โอบออมอาร ีบำเพญ็ประโยชนตอสวนรวม รบัผดิชอบ
ตอสงัคมและสาธารณสมบติั

7.4 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีมุง
สงเสริมใหนักศกึษาเปนคนดีมจีรรยาบรรณวชิาชพีสามารถอยรูวมในสงัคมอยางมคีวามสขุ

7.5 ดานการอนุรกัษศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาทองถิน่ หมายถึง กจิกรรม
ที่มุงสงเสริมการสรางจิตสำนึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

ขอ 8 นกัศกึษาจะสำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัตคิรบตามเง่ือนไขขอ 29 แหงระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกจิกรรมตาม
ขอ 7.1 ถงึขอ 7.5 ใหครบทกุดาน และตองผานหลกัเกณฑดงัตอไปน้ี

8.1 นักศึกษาหลักสูตร 2 ป หรือ 2 ปคร่ึง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา 30 หนวยกจิกรรม

8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ป หรือ 3 ปคร่ึง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา 45 หนวยกจิกรรม

8.3 นกัศกึษาหลกัสตูร 4 ป 5 ป หรอื 6 ป ตองเขารวมกิจกรรมรวมท้ังสิน้
ไมนอยกวา 60 หนวยกจิกรรม

8.4 นกัศกึษาพกิารหรอืทพุลภาพตองเขารวมกจิกรรมใหครบทกุดานรวมทัง้สิน้
ไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนหนวยกจิกรรมทีก่ำหนดในหลกัสตูรตามขอ 8.1 ถงึขอ 8.3

8.5 นกัศึกษาหลักสตูรสองปริญญาหรอืหลกัสตูรรวมระหวางสถาบันการศึกษา
ที่มีระยะเวลาศึกษาในสถาบันการศึกษาตางประเทศ ใหนับจำนวนหนวยกิจกรรมตามจำนวนปที่
กำหนดไวในหลักสตูรในเวลาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัตามขอ 8.1 ถงึ 8.4 หรอืใหเปนไปตามทีส่ถาบัน
ตางประเทศกำหนด

ขอ 9 การเขารวมโครงการ กจิกรรมและการรบัรองการเขารวมกจิกรรม
9.1 กจิกรรมทีจ่ดัโดยคณะและองคกรกจิกรรม

9.1.1 นกัศกึษาตองลงทะเบยีนเขารวมกจิกรรมและเขารวมกจิกรรม
9.1.2 ใหคณะหรือองคกรกิจกรรมท่ีจดักจิกรรมตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม
9.1.3 ใหคณบดีหรือหวัหนาองคกรกจิกรรมหรือผทูีไ่ดรบัมอบหมายจาก

บคุคลดงักลาว เปนผรูบัรองผลการเขารวมกจิกรรม
9.1.4 ใหเจาหนาทีผ่รูบัผิดชอบของคณะ บนัทึกขอมูลการเขารวมกจิกรรม

เขาในระบบทะเบยีนกจิกรรม

9.2 กจิกรรมทีจ่ดัโดยองคกรภายนอก
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมแลวตองสงแบบการขอเทียบหนวยกิจกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พรอมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององคกรภายนอกที่จัดกิจกรรม
(ถามี) และใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาของโครงการลงนามเพื่อรับรองการเขารวมโครงการนั้น
เพือ่ประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดทีก่องกิจการนักศกึษา หลงัเขารวมกิจกรรมภายใน 15 วนัทำการ
หากพนกำหนดนีแ้ลวถอืวานกัศกึษาไมประสงคขอหนวยกจิกรรม

ขอ 10 การคดิหนวยกจิกรรมใหเปนไปตามหลกัเกณฑ ดงัตอไปนี้
การเทยีบคาหนวยกจิกรรม 1 ชัว่โมง ใหคิด 0.33 หนวยกจิกรรม ใน 1 วัน  คิด

ไมเกิน 9 ชัว่โมง โดยคิดเฉพาะชวงปฏิบตังิานจริงไมนับชวงเวลาเดินทาง เตรยีมงานและนกัศกึษา
ตองปฏบิตัติามเง่ือนไขท่ีโครงการหรือกจิกรรมกำหนดดวย

ขอ 11 การเทยีบหนวยกจิกรรมของนกัศกึษาผดูำรงตำแหนงในองคกรกจิกรรม ใหเทียบ
หนวยกจิกรรมไดตามหลกัเกณฑดงัน้ี

11.1นายกองคการนักศกึษา ประธานสภานักศกึษา นายกสโมสรคณะและ
ประธานกรรมการหอพกันกัศกึษา ไดรบัการเทยีบหนวยกจิกรรมดานพฒันา
ศกัยภาพตนเอง จำนวน 15 หนวยกิจกรรม

11.2คณะกรรมการบริหารองคการนักศกึษา กรรมการสภานักศกึษาและประธาน
ชมรม ไดรบัการเทียบหนวยกิจกรรมดานพฒันาศักยภาพตนเอง จำนวน 10
หนวยกิจกรรม

11.3ประธานกลมุนักศกึษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา
ประธานชมุนุมและกรรมการหอพักนักศกึษา ไดรบัการเทยีบหนวยกจิกรรม
ดานพฒันาศักยภาพตนเอง จำนวน 5 หนวยกิจกรรม

ทั้งนี้ หากดำรงตำแหนงไมครบตามวาะใหคิดจำนวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลา
ทีป่ฏบิติังานจรงิ หลกัฐานท่ีใชในการเทียบหนวยกจิกรรมตามขอ 11.1 ถงึ 11.3 ประกอบดวย

1) แบบขอเทยีบหนวยกจิกรรม
2) คำสัง่หรอืประกาศของมหาวทิยาลยัคณะองคกรกจิกรรมหรอืหลกัฐานอืน่

เพือ่ประกอบการพจิารณา
ตำแหนงอื่น ๆ ที่ไมไดกำหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวย

กจิกรรม
ขอ 12 การเทียบโอนหนวยกจิกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดงัตอไปนี้

ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมท้ังนักศึกษาใหมที่เคยเรียน
ในมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนหนวยกิจกรรมได ทัง้นี ้นกัศกึษาตองย่ืนแบบคำรองขอเทียบโอน
ภายใน 1 ภาคการศกึษา นบัจากทีเ่ขาศกึษาในคณะหรอืโอนยายสาขาวชิา โดยยืน่คำรองขอเทยีบ
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โอนหนวยกิจกรรมท่ีกองกิจการนักศกึษาในกรณีทีไ่มยืน่ตามระยะเวลาน้ี ใหถอืวานกัศึกษาไมประสงค
จะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม

ทัง้นี ้การเทยีบโอนหนวยกจิกรรม กรณอีืน่ ๆ   ทีไ่มระบใุนประกาศนี ้ใหคณะกรรมการ
พจิารณาเปนกรณี ๆ ไป

ขอ 13 การตรวจสอบขอมลูทะเบยีนกจิกรรม
13.1 ใหกองกจิการนกัศกึษา จดัทำระบบฐานขอมลูการเขารวมกจิกรรมของ

นกัศกึษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได
13.2กรณีทีน่กัศกึษามีขอสงสัยในขอมลูทะเบียนกิจกรรมหรือประสงคของ

ตรวจสอบหนวยกจิกรรมใหยืน่คำรองทีค่ณะหรอืกองกจิการนกัศึกษา
ภายหลังโครงการหรือกจิกรรมเสร็จสิน้แลวไมเกนิ 60 วัน หากพนกำหนด
เวลาดังกลาวถอืวาหนวยกิจกรรมของโครงการน้ัน ๆ  ถกูตองแลว

ขอ 14 การตรวจสอบหนวยกจิกรรมเพือ่สำเรจ็การศกึษา
ใหคณะเปนผตูรวจสอบและรบัรองผลการเขารวมกจิกรรมของนกัศกึษาใหเปน

ไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรยีนรแูบบบูรณาการ
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน

ขอ 15 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript)
ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน

3 วนัทำการ นบัจากวันทีไ่ดรบัคำรองโดยมีขัน้ตอนและหลักฐานประกอบดังนี้
15.1นกัศกึษากรอกและยืน่แบบคำรองไดทีก่องกจิการนกัศกึษา
15.2นกัศกึษาชำระคาธรรมเนยีมตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดทีก่องกจิการนกัศกึษา
15.3กองกจิการนักศกึษาจดัทำใบระเบยีนกจิกรรมเพ่ือเสนอนายทะเบียนหรอื

ผชูวยนายทะเบียนท่ีไดรบัการแตงต้ังโดยอธิการบดีใหรับผิดชอบเร่ืองกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผลูงนาม

ขอ 16 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนีโ้ดยมอีำนาจออกหลกัเกณฑ แนวปฏบิติั
หรอืคำสัง่ทีเ่กีย่วกบัการดำเนนิการซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัประกาศนี้

ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการตคีวามหรอืปญหาในการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดี
เปนผวูนิจิฉยั คำวนิจิฉัยของอธิการบดีถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

                                                      (ลงชือ่)    กติติชยั  ไตรรตันศริชิยั
                                                         (รองศาสตราจารยกติตชิยั  ไตรรตันศริชิยั)
                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน



โอนหนวยกิจกรรมท่ีกองกิจการนักศกึษาในกรณีทีไ่มยืน่ตามระยะเวลาน้ี ใหถอืวานกัศกึษาไมประสงค
จะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม

ทัง้นี ้การเทยีบโอนหนวยกจิกรรม กรณอีืน่ ๆ   ทีไ่มระบุในประกาศน้ี ใหคณะกรรมการ
พจิารณาเปนกรณี ๆ ไป

ขอ 13 การตรวจสอบขอมลูทะเบยีนกจิกรรม
13.1 ใหกองกจิการนกัศกึษา จดัทำระบบฐานขอมลูการเขารวมกจิกรรมของ

นกัศกึษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได
13.2กรณีทีน่กัศกึษามีขอสงสัยในขอมลูทะเบียนกิจกรรมหรือประสงคของ

ตรวจสอบหนวยกจิกรรมใหยืน่คำรองทีค่ณะหรอืกองกจิการนกัศกึษา
ภายหลังโครงการหรือกจิกรรมเสร็จสิน้แลวไมเกนิ 60 วัน หากพนกำหนด
เวลาดังกลาวถอืวาหนวยกิจกรรมของโครงการน้ัน ๆ  ถกูตองแลว

ขอ 14 การตรวจสอบหนวยกจิกรรมเพือ่สำเรจ็การศกึษา
ใหคณะเปนผตูรวจสอบและรบัรองผลการเขารวมกจิกรรมของนกัศกึษาใหเปน

ไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรยีนรแูบบบรูณาการ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 15 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript)
ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน

3 วนัทำการ นบัจากวันทีไ่ดรบัคำรองโดยมีขัน้ตอนและหลักฐานประกอบดังนี้
15.1นกัศกึษากรอกและยืน่แบบคำรองไดทีก่องกจิการนักศกึษา
15.2นกัศกึษาชำระคาธรรมเนยีมตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดทีก่องกจิการนกัศกึษา
15.3กองกจิการนักศกึษาจดัทำใบระเบยีนกจิกรรมเพ่ือเสนอนายทะเบียนหรอื

ผชูวยนายทะเบียนท่ีไดรบัการแตงต้ังโดยอธิการบดีใหรับผิดชอบเร่ืองกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผลูงนาม

ขอ 16 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศนีโ้ดยมอีำนาจออกหลกัเกณฑ แนวปฏิบติั
หรอืคำสัง่ท่ีเกีย่วกบัการดำเนนิการซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัประกาศนี้

ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการตคีวามหรอืปญหาในการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดี
เปนผวูนิจิฉยั คำวนิจิฉัยของอธิการบดีถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

                                                      (ลงชือ่)    กติตชิยั  ไตรรตันศริชัิย
                                                         (รองศาสตราจารยกติตชัิย  ไตรรตันศริชัิย)
                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

หมวดที่ 5

ระเบียบและแนวปฏิบัติอื่นที่นักศึกษาควรทราบ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย กองทนุอาหารกลางวนัเครือเจริญโภคภัณฑ พ.ศ. 2534

ตามท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ ไดบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
ใหแกมหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่จดัตัง้เปนกองทนุหาดอกผลเปนเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั
ใหแกนักศกึษาทีก่ำลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน นัน้ เพือ่ใหบรรลวัุตถปุระสงคของผบูรจิาค
สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย กองทนุอาหารกลางวนัเครอื
เจริญโภคภัณฑ พ.ศ. 2534”

ขอ 2 ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“เงนิกองทนุ” หมายถึง เงนิกองทนุอาหารกลางวันเครอืเจรญิโภคภณัฑ
“อธกิารบดี” หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา
“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 3 ใหจัดต้ังกองทุนอาหารกลางวันเครือเจริญโภคภัณฑ จำนวน 500,000 บาท
(หาแสนบาทถวน)

ในกรณีที่เครือเจริญโภคภัณฑ บริจาคเงินเพิ่มใหกองทุนใหนำเขาสมทบเปนกองทุน
ตามวรรคแรกดวย

ขอ 4 ใหมหาวทิยาลยัจดัหาผลประโยชนจากเงนิกองทนุตามขอ 3
ขอ 5 ใหนำผลประโยชนที่ไดรับจากเงินกองทุนมาจัดสรรเปนเงินชวยเหลือคาอาหาร

กลางวันใหนักศึกษาผมูคีณุสมบัติดังน้ี
5.1 กำลงัศกึษาหลักสตูรปริญญาตรี
5.2 มคีวามประพฤตเิรียบรอย
5.3 ขาดแคลนทุนทรัพย

ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนอาหารกลางวัน ประกอบดวยอธิการบดี
เปนประธาน รองอธิการบดี ผูแทนเครือเจริญโภคภัณฑ 1 คน หัวหนากองกิจการนักศึกษา
เปนกรรมการ และใหหวัหนางานบรกิารและสวสัดกิาร กองกจิการนกัศกึษา เปนกรรมการและเลขานกุาร

กรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตัง้ใหมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการ
แตงต้ังใหมอกีได

*******************
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย กองทนุอาหารกลางวันเครอืเจรญิโภคภัณฑ พ.ศ. 2534

ตามท่ีเครือเจริญโภคภัณฑ ไดบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
ใหแกมหาวิทยาลยัขอนแกน เพือ่จัดตัง้เปนกองทนุหาดอกผลเปนเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวัน
ใหแกนักศกึษาทีก่ำลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน นัน้ เพือ่ใหบรรลวัุตถปุระสงคของผบูรจิาค
สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย กองทนุอาหารกลางวนัเครอื
เจริญโภคภัณฑ พ.ศ. 2534”

ขอ 2 ในระเบียบน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“เงินกองทนุ” หมายถึง เงนิกองทนุอาหารกลางวันเครอืเจรญิโภคภัณฑ
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
“นกัศกึษา” หมายถึง นักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 3 ใหจัดต้ังกองทุนอาหารกลางวันเครือเจริญโภคภัณฑ จำนวน 500,000 บาท
(หาแสนบาทถวน)

ในกรณีที่เครือเจริญโภคภัณฑ บริจาคเงินเพิ่มใหกองทุนใหนำเขาสมทบเปนกองทุน
ตามวรรคแรกดวย

ขอ 4 ใหมหาวทิยาลยัจดัหาผลประโยชนจากเงนิกองทนุตามขอ 3
ขอ 5 ใหนำผลประโยชนที่ไดรับจากเงินกองทุนมาจัดสรรเปนเงินชวยเหลือคาอาหาร

กลางวันใหนักศึกษาผมูคีณุสมบัตดิงัน้ี
5.1 กำลงัศกึษาหลักสตูรปริญญาตรี
5.2 มคีวามประพฤตเิรียบรอย
5.3 ขาดแคลนทุนทรัพย

ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนอาหารกลางวัน ประกอบดวยอธิการบดี
เปนประธาน รองอธิการบดี ผูแทนเครือเจริญโภคภัณฑ 1 คน หัวหนากองกิจการนักศึกษา
เปนกรรมการ และใหหวัหนางานบรกิารและสวสัดกิาร กองกจิการนกัศกึษา เปนกรรมการและเลขานกุาร

กรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตัง้ใหมวีาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรบัการ
แตงต้ังใหมอกีได

*******************
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ในระหวางที่อธิการบดีมิไดแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบวาระดำรงตำแหนง
ใหกรรมการชุดเดิมปฏบิตัหินาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะแตงตัง้กรรมการใหมแลว

ขอ 7 คณะกรรมการบริหารกองทุนตามขอ 6 มหีนาทีด่งันี้
7.1 พจิารณากำหนดจำนวนนกัศกึษาและจำนวนเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั

จากเงินผลประโยชนทีไ่ดรบัจากกองทุนเปนป ๆ  ไป
7.2 พจิารณานำเงินกองทนุไปหาผลประโยชนโดยการฝากธนาคารพาณชิย หรอื

บริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย หรอืซือ้พนัธบตัรขององคการรฐับาล แลวนำ
ดอกผลมาดำเนินการตามขอ 7.1

7.3 พจิารณาผทูีส่มควรไดรบัเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนัตามทีค่ณะกรรมการ
จดัสรรเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนัของมหาวทิยาลยัขอนแกนเสนอมา

7.4 พจิารณากำหนดหลักเกณฑ เงือ่นไข และรายละเอียดเก่ียวกับเงินกองทุน
7.5 จดัทำงบการเงนิ และรวบรวมขอมลูตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัเงนิกองทนุ รายงาน

มหาวิทยาลัยและเครือเจริญโภคภัณฑเพือ่ทราบทุกป
ขอ 8 ใหอธกิารบด ีหรือผไูดรบัมอบหมายจากอธกิารบด ีมอีำนาจสัง่จายเงนิตามมตขิอง

คณะกรรมการบรหิารกองทนุ การสัง่จายเงนิใหจายเปนเชค็ โดยมผีลูงนามสัง่จายเชค็ 2 คน คือ
อธกิารบด ีหรอืรองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา และผอูำนวยการกองคลัง หรอืหวัหนางานเงนิ
รายได กองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 9 ใหใชระเบียบนี ้ตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศ เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 4  พฤษภาคม พ.ศ. 2534

     (ลงช่ือ)     วจิติร  ศรีสอาน
                    (ศาสตราจารย ดร.วจิติร  ศรีสอาน)

                                                          นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ในระหวางที่อธิการบดีมิไดแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบวาระดำรงตำแหนง
ใหกรรมการชดุเดมิปฏิบตัหินาทีไ่ปพลางกอนจนกวาจะแตงตัง้กรรมการใหมแลว

ขอ 7 คณะกรรมการบริหารกองทุนตามขอ 6 มหีนาท่ีดงัน้ี
7.1 พจิารณากำหนดจำนวนนกัศกึษาและจำนวนเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั

จากเงินผลประโยชนทีไ่ดรบัจากกองทุนเปนป ๆ  ไป
7.2 พจิารณานำเงินกองทนุไปหาผลประโยชนโดยการฝากธนาคารพาณชิย หรอื

บรษัิทเงนิทุนหลกัทรัพย หรอืซือ้พนัธบตัรขององคการรฐับาล แลวนำ
ดอกผลมาดำเนนิการตามขอ 7.1

7.3 พจิารณาผทูีส่มควรไดรบัเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนัตามทีค่ณะกรรมการ
จดัสรรเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนัของมหาวทิยาลยัขอนแกนเสนอมา

7.4 พจิารณากำหนดหลักเกณฑ เงือ่นไข และรายละเอียดเก่ียวกับเงินกองทุน
7.5 จดัทำงบการเงนิ และรวบรวมขอมลูตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัเงินกองทนุ รายงาน

มหาวิทยาลัยและเครือเจริญโภคภัณฑเพือ่ทราบทุกป
ขอ 8 ใหอธกิารบด ีหรอืผไูดรบัมอบหมายจากอธกิารบด ีมอีำนาจสัง่จายเงนิตามมตขิอง

คณะกรรมการบรหิารกองทนุ การส่ังจายเงนิใหจายเปนเชค็ โดยมผีลูงนามสัง่จายเชค็ 2 คน คือ
อธกิารบด ีหรอืรองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา และผอูำนวยการกองคลัง หรอืหวัหนางานเงนิ
รายได กองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 9 ใหใชระเบยีบน้ี ตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศ เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 4  พฤษภาคม พ.ศ. 2534

     (ลงช่ือ)     วจิติร  ศรีสอาน
                    (ศาสตราจารย ดร.วจิติร  ศรสีอาน)

                                                          นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1530/2553)
เรือ่ง ขอกำหนดเก่ียวกบัโครงการเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั

สำหรบันกัศกึษา พ.ศ. 2553

เพื่อใหโครงการเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย และบงัเกดิผลดแีกนักศกึษาทีไ่ดรบัความชวยเหลอื มหาวทิยาลยัขอนแกน
จงึประกาศขอกำหนดไว ดงัน้ี

ขอ 1. ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่365) ลงวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ.
2526 และประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่349) ลงวนัที ่28 มถินุายน พ.ศ. 2533 และ
ใหใชประกาศน้ีแทน

ขอ 2. ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือ

คาอาหารกลางวนั
“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

ระดบัปรญิญาตรี
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธกิารบดีทีร่บัผดิชอบดานการศกึษา

ขอ 3. ใหมคีณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน ประกอบดวย รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบดานนักศึกษา เปนประธานกรรมการ ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหนางาน
แนะแนวและจัดหางาน หัวหนางานหอพักนักศึกษา หัวหนางานบริการและสวัสดิการ บุคคลท่ี
มหาวทิยาลยัเหน็สมควรอกีไมเกนิ 2 คน เปนกรรมการ และใหบคุลากรในสงักดังานบรกิารและ
สวสัดกิารทีไ่ดรบัมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ 4. ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีดงัน้ี
4.1 พจิารณากำหนดหลักเกณฑในการคัดเลอืก จำนวนเงินและเง่ือนไขการใหเงนิ

ชวยเหลือคาอาหารกลางวัน และวิธกีารคัดเลอืกนกัศกึษาผสูมควรไดรบัเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับเงินชวยเหลือคาอาหาร

โดยจัดทำเปนประกาศคณะกรรมการ
4.3 งดจายเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันเม่ือปรากฏในภายหลังวา ผไูดรบัคดัเลือก

ใหไดรบัเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันมคีวามประพฤติไมเหมาสม ไมเดอืดรอนจริง หรอืใหขอมูล
ทีเ่ปนเทจ็

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

4.4 หนาทีอ่ืน่ ๆ ทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย
ขอ 5 คณุสมบัติของนักศกึษาท่ีขอรับเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน

5.1 กำลงัศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี มสีภาพการเปนนกัศกึษา และไมอยใูนระหวาง
ลาพักการศึกษา

5.2 ขาดแคลนทุนทรัพย มคีวามประพฤติดี
5.3 สามารถชวยงาน/กจิกรรมตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัได
5.4 ผทูีร่องอธิการบดีพจิารณาเห็นวาเหมาะสมเปนกรณีพเิศษ
5.5 คณุสมบัตอิืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร

ขอ 6 ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และหากมีปญหา
เกีย่วกบัการตคีวามหรอืการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหรองอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยัชีข้าดและคำชีข้าด
นัน้ถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ทัง้นี ้ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  พ.ศ.  2553

                                                                      ลงชือ่   สมุนต  สกลไชย
                                                                (รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย)
                                                                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1530/2553)
เรือ่ง ขอกำหนดเก่ียวกบัโครงการเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั

สำหรบันกัศกึษา พ.ศ. 2553

เพื่อใหโครงการเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย และบงัเกดิผลดแีกนักศกึษาทีไ่ดรบัความชวยเหลอื มหาวทิยาลยัขอนแกน
จงึประกาศขอกำหนดไว ดงันี้

ขอ 1. ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่365) ลงวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ.
2526 และประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่349) ลงวนัที ่28 มถินุายน พ.ศ. 2533 และ
ใหใชประกาศนีแ้ทน

ขอ 2. ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือ

คาอาหารกลางวนั
“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

ระดบัปรญิญาตรี
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบดานการศกึษา

ขอ 3. ใหมคีณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน ประกอบดวย รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบดานนักศึกษา เปนประธานกรรมการ ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหนางาน
แนะแนวและจัดหางาน หัวหนางานหอพักนักศึกษา หัวหนางานบริการและสวัสดิการ บุคคลท่ี
มหาวทิยาลยัเหน็สมควรอกีไมเกนิ 2 คน เปนกรรมการ และใหบคุลากรในสงักดังานบรกิารและ
สวสัดิการทีไ่ดรบัมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ 4. ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีดงัน้ี
4.1 พจิารณากำหนดหลักเกณฑในการคัดเลอืก จำนวนเงินและเง่ือนไขการใหเงนิ

ชวยเหลือคาอาหารกลางวัน และวธิกีารคัดเลอืกนกัศกึษาผสูมควรไดรบัเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับเงินชวยเหลือคาอาหาร

โดยจัดทำเปนประกาศคณะกรรมการ
4.3 งดจายเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันเม่ือปรากฏในภายหลังวา ผไูดรบัคดัเลือก

ใหไดรบัเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันมคีวามประพฤติไมเหมาสม ไมเดอืดรอนจริง หรอืใหขอมูล
ทีเ่ปนเท็จ

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

4.4 หนาท่ีอืน่ ๆ ทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย
ขอ 5 คณุสมบัตขิองนักศกึษาท่ีขอรับเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน

5.1 กำลงัศกึษาหลักสตูรปริญญาตรี มสีภาพการเปนนกัศึกษา และไมอยใูนระหวาง
ลาพักการศึกษา

5.2 ขาดแคลนทุนทรัพย มคีวามประพฤติดี
5.3 สามารถชวยงาน/กจิกรรมตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัได
5.4 ผทูีร่องอธิการบดีพจิารณาเห็นวาเหมาะสมเปนกรณีพเิศษ
5.5 คณุสมบัตอิืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร

ขอ 6 ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และหากมีปญหา
เกีย่วกบัการตคีวามหรอืการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหรองอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยัชีข้าดและคำชีข้าด
นัน้ถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ทัง้นี ้ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  พ.ศ.  2553

                                                                      ลงชือ่   สมุนต  สกลไชย
                                                                (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                                                                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑติคณะตาง ๆ

ในมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2537

ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกน ตระหนกัเปนอยางดวีา การขยายตวัทางเศรษฐกจิ สงัคม และ
การบรกิารทางวิชาการ ทำใหเกิดภาวะการขาดแคลนบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในดานนี ้อนัเปนอปุสรรค
สำคญัตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากน้ันยังกอใหเกดิปญหาการเปล่ียนแปลง
งานของบุคลากรท่ีกำลังปฏิบัติงานอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งจากภาครัฐสูเอกชนจากปญหาดังกลาว
มหาวทิยาลยัขอนแกนจึงไดเรงรัดการผลติบัณฑติในหลายสาขาวชิา ทัง้ปรมิาณและคณุภาพโดยการ
เพิม่งบประมาณรายจายประจำป เพือ่จัดซือ้อปุกรณการศกึษา สรางสิง่จงูใจ และพฒันาคณาจารย
แตการดำเนนิการดงักลาวยงัไมบรรลตุามวัตถปุระสงค เนือ่งจากมขีีดจำกดั เกีย่วกบัเงนิงบประมาณ
ทีไ่ดรบั ดงันัน้ เพ่ือสนบัสนนุสงเสรมิ และพฒันาการผลติบณัฑติคณะใหบรรลวัุตถปุระสงคดงักลาว
ขางตน มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดจัดตั้งกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะตาง ๆ
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 15(9) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2521 และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2537
เมือ่วนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2537

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมและพฒันา
การผลติบณัฑติคณะตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบังคบัตัง้แตภาคปลาย ปการศึกษา 2537 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิ

(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิต
บณัฑติวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2535

(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิต
บณัฑติวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2536

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
คณะ หมายถึง คณะตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนทีก่ำหนดใหมกีาร

ชำระคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา
พเิศษสำหรบันกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2537

อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
กองทุน หมายถึง กองทนุสงเสรมิและพฒันาการผลติบัณฑติคณะ

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

ขอ 5 กองทนุไดมาจากเงนิทีเ่กบ็จากคาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษ เงนิทีม่ผีมูอบใหสมทบ
ในกองทนุและเงนิรายไดของคณะทีเ่หลือจายจากปงบประมาณ

ขอ 6 ใหใชกองทุนและดอกผลของกองทุนเพ่ือวตัถปุระสงคดงัน้ี
6.1 จดัหาเครือ่งมอื อปุกรณการศกึษา และสถานทีข่องคณะ ทีไ่มสามารถจดัหา

ไดดวยเงนิงบประมาณแผนดนิ
6.2 เงนิทนุการศกึษาของนกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย
6.3 เปนคาใชจายในการเสรมิสรางและพฒันาบคุลากรคณะฯ
6.4 เปนคาใชจายอืน่ ๆ สำหรบัการพฒันาทางดานวชิาการและพัฒนาการผลติ

บัณฑิตคณะ
ขอ 7 ใหอธกิารบดหีรอืผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมายเปนผอูนมุตัใิชเงินกองทนุ
ขอ 8 การทำรายงานการเงนิและการตรวจสอบใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน

วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลยั
ขอ 9 ใหอธกิารบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอำนาจออกประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไข

ตาง ๆ  ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                                                         (เภา  สารสนิ)
                                                                นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบณัฑิตคณะตาง ๆ

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2537

ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกน ตระหนกัเปนอยางดวีา การขยายตวัทางเศรษฐกจิ สงัคม และ
การบรกิารทางวิชาการ ทำใหเกดิภาวะการขาดแคลนบุคลากรท่ีจะปฏบิตังิานในดานนี ้อนัเปนอปุสรรค
สำคญัตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากน้ันยังกอใหเกดิปญหาการเปล่ียนแปลง
งานของบุคลากรท่ีกำลังปฏิบัติงานอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งจากภาครัฐสูเอกชนจากปญหาดังกลาว
มหาวทิยาลยัขอนแกนจึงไดเรงรัดการผลติบัณฑติในหลายสาขาวชิา ทัง้ปริมาณและคณุภาพโดยการ
เพิม่งบประมาณรายจายประจำป เพือ่จัดซือ้อปุกรณการศกึษา สรางส่ิงจูงใจ และพฒันาคณาจารย
แตการดำเนนิการดงักลาวยังไมบรรลตุามวตัถปุระสงค เนือ่งจากมขีีดจำกดั เกีย่วกบัเงินงบประมาณ
ทีไ่ดรบั ดงันัน้ เพือ่สนบัสนนุสงเสรมิ และพฒันาการผลติบณัฑติคณะใหบรรลวัุตถปุระสงคดงักลาว
ขางตน มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดจัดตั้งกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะตาง ๆ
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(9) แหงพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2521 และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2537
เมือ่วนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2537

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนา
การผลติบัณฑติคณะตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคับตัง้แตภาคปลาย ปการศึกษา 2537 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิ

(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิต
บณัฑติวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2535

(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิต
บณัฑติวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2536

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
คณะ หมายถึง คณะตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนทีก่ำหนดใหมกีาร

ชำระคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา
พเิศษสำหรบันกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2537

อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
กองทุน หมายถึง กองทนุสงเสรมิและพฒันาการผลติบณัฑติคณะ

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

ขอ 5 กองทนุไดมาจากเงนิท่ีเกบ็จากคาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษ เงนิทีม่ผีมูอบใหสมทบ
ในกองทนุและเงนิรายไดของคณะทีเ่หลอืจายจากปงบประมาณ

ขอ 6 ใหใชกองทุนและดอกผลของกองทุนเพ่ือวตัถปุระสงคดงัน้ี
6.1 จดัหาเครือ่งมอื อปุกรณการศกึษา และสถานทีข่องคณะ ทีไ่มสามารถจดัหา

ไดดวยเงนิงบประมาณแผนดนิ
6.2 เงนิทุนการศึกษาของนกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรพัย
6.3 เปนคาใชจายในการเสรมิสรางและพฒันาบคุลากรคณะฯ
6.4 เปนคาใชจายอืน่ ๆ สำหรบัการพัฒนาทางดานวชิาการและพฒันาการผลติ

บัณฑิตคณะ
ขอ 7 ใหอธกิารบดหีรือผทูีอ่ธกิารบดมีอบหมายเปนผอูนมุตัใิชเงนิกองทุน
ขอ 8 การทำรายงานการเงนิและการตรวจสอบใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน

วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลยั
ขอ 9 ใหอธกิารบดีรกัษาการตามระเบียบน้ี และมีอำนาจออกประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไข

ตาง ๆ  ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                                                         (เภา  สารสนิ)
                                                                นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
*********************

	 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับเพื่อส่งเสริม	 และสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 อาศัยอํานาจตามความมาตรา	๑๖	และมาตรา	๒๓	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ขอนแกน่	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกอบกบัมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน่	ในการประชมุ	ครัง้ที	่๑๐/๒๕๕๘	

เมื่อวันที่	๓	ตุลาคม	๒๕๕๘	สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑		 ข้อบังคับนี้เรียกว่า	“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วย	หลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๘”

	 ข้อ	๒		ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓		ในข้อบังคับนี้

	 	 “มหาวิทยาลัย”		 หมายความว่า		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “อธิการบดี”		 หมายความว่า		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “นักศึกษา”		 หมายความว่า		 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “คณะกรรมการ”		 หมายความว่า		 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลน 

	 	 	 	 ทนุทรพัยข์องนกัศึกษา	มหาวทิยาลยัขอนแกน่

	 ข้อ	๔		 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ	ประกอบด้วย

	 	 (๑)		อธิการบดี	เป็นประธานกรรมการ

	 	 (๒)		กรรมการสภามหาวิทยาลัย	จํานวน	๒	คน	เป็นกรรมการ

	 	 (๓)		ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย	เป็นกรรมการ

	 	 (๔)		นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย	เป็นกรรมการ

	 	 (๕)		รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านพัฒนานักศึกษา	เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 	 กรรมการตาม	(๒)	ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือก

	 	 ให้กรรมการตาม	(๒)	มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี	และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ 

	 	 อีกได้

	 ในกรณีท่ีมีการพ้นตําแหน่งก่อนครบวาระ	 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการ 

เท่าที่มีอยู่และให้ดําเนินการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้วให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับ 

วาระทีเ่หลอือยูข่องผูท้ีต่นแทน	แตถ่า้วาระการดาํรงตาํแหนง่เหลอือยู่นอ้ยกวา่เกา้สบิวนั	จะไม่ดาํเนนิ

การให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้
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	 ข้อ	๕		 ให้คณะกรรมการ	มีหน้าที่ดังนี้

	 	 (๑)		กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาการขาดแคลนทุนทรพัย์	โดยจดัทําเป็น

ประกาศมหาวิทยาลัย

	 	 (๒)		กําหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

	 	 (๓)		แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงาน	เพือ่ทาํการใด	ๆ 	ตามทีค่ณะกรรมการ

มอบหมาย

	 ข้อ	๖		 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้	 และให้มีอํานาจออกประกาศ	หรือ 

คําสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

	 หากมีปญัหาในการปฏบิตัหิรอืตอ้งตีความตามขอ้บงัคบันี	้ใหอ้ธกิารบดีเป็นผูว้นิจิฉยัช้ีขาด	

คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่	๓	ตุลาคม		พ.ศ.	๒๕๕๘

 

																																																																																																					ณรงค์ชัย		อัครเศรณี

																																																																																																(นายณรงค์ชัย		อัครเศรณี)

	 	 	 	 	 	 	 		นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙๕๙/๒๕๕๙)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
*******************

	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วย	หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา	๓๗	(๑)	แห่งพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น	พ.ศ.	

๒๕๕๘	 ข้อ	 ๖	 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วย	 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 

การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และที่ประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 

ในคราวประชุม	ครั้งที่	๒/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๙	จึงออกประกาศ	เรื่อง	หลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้	ดังนี้

	 ข้อ	๑		 ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศมหาวิทยาลััยขอนแก่น	 (ฉบับที่	 ๙๕๙/๒๕๕๙)	 

เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวธีิการพิจารณาการขาดแคลนทนุทรัพย์ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น”

	 ข้อ	๒		 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓		 ประกาศนี้

	 	 “มหาวิทยาลัย”		 หมายความว่า		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “คณะ”		 หมายความว่า		 คณะหรือวิทยาลัย	สังกัดมหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 ขอนแก่น

	 	 “นักศึกษา”		 หมายความว่า		 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 ขอนแก่น

	 	 “คณะกรรมการ”		 หมายความว่า		 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การ

	 	 	 	 ขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา	 	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “คณะอนุกรรมการ”	 หมายความว่า		 คณะอนุกรรมการทุนการศึกษา

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 “ขาดแคลนทุนทรัพย์”	หมายความว่า	 ขาดแคลนทนุทรพัย์ในการศกึษาเนือ่งจาก 

	 	 	 	 ผู้ปกครอง	 บิดา	มารดา	หรือผู้อุปการะ	 

	 	 	 	 และนักศึกษามีฐานะยากจนอย่างแท้จริง
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	 	 “ทุนการศึกษา”		 หมายความว่า		 เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐบาล	หรือ 

	 	 	 	 เอกชนหรอืมหาวทิยาลยั	หรอืคณะ	จดัสรร 

	 	 	 	 เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษา

	 ข้อ	๔		 ประเภททุนการศึกษา

	 	 ๔.๑		 ทุนการศึกษา	ประเภท	ก	สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

	 	 ๔.๒		 ทุนการศึกษา	ประเภท	ข	สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ไม่อยู ่

ในเกณฑ์ตามข้อ	๖

	 ข้อ	๕		 แหล่งที่มาของเงินทุนการศึกษา

	 	 ๕.๑		 เงินจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

	 	 ๕.๒		 เงินบริจาคจากเอกชน	หรือนิติบุคคล

	 	 ๕.๓		 เงินจัดสรรจากกองทุนมอดินแดง

	 	 ๕.๕		 เงินจากแหล่งอื่น	ๆ

	 ข้อ	๖		 เกณฑ์ในการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์	ประกอบด้วย

	 	 ๖.๑		 บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่าปีละ	๖๐,๐๐๐	บาท	หรือ

	 	 ๖.๒		 บิดา	มารดา	หรือผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกนิปีละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	แต่มบีตุร

หรือผู้อยู่ในอุปการะ	กําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่าขึ้นไป	

มากกว่า	๑	คน	หรือ

	 	 ๖.๓		 นักศกึษาไม่มบีดิา	มารดา	หรอืผูอ้ปุการะอย่างแท้จรงิ	โดยมหีลกัฐานยนืยนั

ว่าสมควรได้รับการสนับสนุนภายใต้ประกาศฉบับนี้

	 ข้อ	๗		 ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา	จะต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 ๗.๑		 เป็นนักศึกษา

	 	 ๗.๒		 มีความประพฤติ	 เป็นสุภาพชน	 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

	 	 ๗.๓		 ขาดแคลนทุนทรัพย์

	 	 ๗.๔		 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะสําเร็จการศึกษาได้

	 	 ๗.๕		 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนอื่นใด	 ยกเว้นเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

อนุกรรมการ

	 	 ๗.๖		 มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือผู้ให้ทุนการศึกษากําหนด	ทั้งนี	้ 

ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษานั้น	ๆ	

 ข้อ	๘		 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา	ประเภท	ก	จะได้รับ

ทุนต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษา	โดยอาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือหลายอย่างดังนี้
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	 	 ๘.๑		 ช่วยเหลือโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

	 	 ๘.๒		 ช่วยเหลือโดยการยกเว้นค่าที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย

	 	 ๘.๓		 ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการครองชีพประจําเดือน

	 	 ๘.๔		 ความช่วยเหลืออื่น	ๆ	ที่จําเป็นตามที่คณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบ

	 ข้อ	๙		 ขั้นตอนในการขอรับทุนการศึกษา	ให้ดําเนินการ	ดังนี้

	 	 ๙.๑		 นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์

ต้องยืน่ใบสมคัรขอรบัทุนการศกึษาตามแบบพร้อมหลกัฐานประกอบทีก่าํหนดไว้ในประกาศทีค่ณะ

นักศึกษาสังกัด

	 	 ๙.๒		 คณะจะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	รวบรวมส่ง

กองกิจการนักศึกษา

	 	 ๙.๓		 กองกิจการนักศึกษาประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รวมท้ังกําหนด 

วัน	เวลาสัมภาษณ์

	 	 ๙.๔		 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการคัดเลือกและสรุปและรายงานผลการ

พิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ

	 	 ๙.๕		 คณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาและ

รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ

	 ข้อ	๑๐		 การจ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

	 ข้อ	๑๑		 สิทธิในการได้รับทุนเป็นอันระงับ	เมื่อผู้ได้รับทุน

	 	 ๑๑.๑		ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น	ๆ	ยกเว้นมีเหตุจําเป็น

	 	 ๑๑.๒		ขาดแคลนสมบัติตามข้อ	๗	หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	หรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไข	ข้อกําหนดในการรับทุนการศึกษาตามมติของคณะอนุกรรมการ

	 	 ๑๑.๓		สละสิทธิ์

	 	 ๑๑.๔		ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว	หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า	๓๐	

คะแนน

	 ข้อ	๑๒		 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้	กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ	หรือการ

ตีความตามประกาศนี้	ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่	๒๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 	 	 	 	 	 									กิตติชัย		ไตรรัตนศิริชัย

	 	 	 																																															(รองศาสตราจารย์กิตติชัย		ไตรรัตนศิริชัย)

																																																																																														อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 121/2559)
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัใินการให้ทนุนักกจิกรรมสาํหรบัองค์กรกจิกรรม

และนักกจิกรรมมหาวทิยาลยัขอนแก่น

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

	 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติกิจกรรม 

เสริมหลักสูตรอย่างดีเยี่ยม

	 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา	37	(1)	และมาตรา	85	แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	พ.ศ.	2558	และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา	 ในคราวประชุมครั้งที่	

1/2559	 เมื่อวันท่ี	21	มกราคม	2559	จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ทุน 

นักกิจกรรมสําหรับองค์กรกิจกรรมและนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	1		 ประกาศนี้เรียกว่า	 “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	(ฉบับท่ี	121/2559)	 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ทุนนักกิจกรรมสําหรับองค์กรกิจกรรมและนักกิจกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

	 ข้อ	2		 ประกาศฉบับนี้มีให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศฉบับนี้

	 ข้อ	3		 ในประกาศนี้

	 	 “หน่วยงาน”		 หมายถึง		 คณะ/วิทยาลัย	หรือศูนย์	สถาบััน	สํานัก	ที่มีฐานะ 

	 	 	 	 	 เทียบเท่าคณะ	 กองกิจการนักศึกษา	 องค์การ 

	 	 	 	 	 นักศึกษา	สภานักศึกษา	ชมรมและกลุ่มนักศึกษา

	 	 “นักกิจกรรม”		 หมายถึง	 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี 

	 	 	 	 	 ตั้งแต่ชั้นปีที่	 2	 ข้ึนไป	 ที่ปฏิบัติกิจกรรมเสริม 

	 	 	 	 	 หลกัสตูรอย่างสม่ําเสมอและมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์

	 	 “องค์กรกิจกรรม”	 หมายถึง		 องค์กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

	 	 	 	 	 ประกอบด้วย	 องค์การนักศึกษา	 สภานักศึกษา	 

	 	 	 	 	 ชมรม	กลุม่นกัศกึษา	คณะกรรมการหอพกันกัศกึษา	 

	 	 	 	 	 สโมสรนักศึกษาและชุมนุม

	 	 “ทุน”		 หมายถึง		 ทุนท่ีมอบให้แก่องค์กรกิจกรรมและนักกิจกรรม 

	 	 	 	 	 ที่มีผลงานดีเด่น
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	 	 “คณะกรรมการ”		 หมายถึง		 คณะบคุคลทีม่หาวิทยาลยัแต่งต้ังข้ึนเพือ่ประเมิน 

	 	 	 	 	 และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน

	 ข้อ	4		 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการพิจารณาจัดสรรทุนให้ครั้งเดียวแบบไม่ต่อเนื่อง

สําหรับองค์กรกิจกรรมและนักกิจกรรมที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

	 ข้อ	5		 คุณสมบัติขององค์กรกิจกรรมและนักกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับทุน

	 	 5.1		 กรณีองค์กรกิจกรรม

	 	 	 5.1.1		 เป็นองค์กรกิจกรรม	ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับ

	 	 	 5.1.2		 เป็นองค์กรกิจกรรมที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

	 	 	 5.1.3		 มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

	 	 5.2		 กรณีนักกิจกรรม

	 	 	 5.2.1		 เป็นนักกิจกรรม	 ท่ีมุ ่งม่ันในการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง

สมํ่าเสมอมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับ

	 	 	 5.2.2		 เป็นผู้มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี	และไม่เคยถูกตัดคะแนน

ความประพฤติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

	 	 	 5.2.3		 เป็นผู้มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	2.50	ขึ้นไป

	 	 	 5.2.4		 มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

	 ข้อ	6		 การดําเนินการคัดเลือกองค์กรกิจกรรมหรือนักกิจกรรมเพื่อเข้ารับทุน

	 	 6.1		 ให้หน่วยงาน	เป็นผูเ้สนอรายชือ่องค์กรกจิกรรมหรอืนกักจิกรรม	ท่ีมีคุณสมบัติ

ตามข้อ	5	ดังนี้

	 	 	 6.1.1		 คณะ/วิทยาลัยหรือศูนย์	 สถาบัน	 สํานัก	 ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	 

กองกิจการนักศึกษาเสนอได้องค์กรละไม่เกิน	2	รายชื่อ

	 	 	 6.1.2		 องค์การนักศึกษา	เสนอได้ไม่เกิน	5	รายชื่อ

	 	 	 6.1.3		 สภานักศึกษา	เสนอได้ไม่เกิน	3	รายชื่อ

	 	 	 6.1.4		 ชมรมและกลุ่มนักศึกษา	เสนอได้ไม่เกิน	1	รายชื่อ

	 	 6.2		 ให้คณะกรรมการคัดเลือกทุน	 ประเมินจากผลงานและการสัมภาษณ์ 

เจ้าของผลงาน	โดยการพจิารณาจดัสรรหรอืยกเลกิการให้ทนุ	ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการ

	 	 6.3		 ให้กองกจิการนักศกึษาดําเนินการจัดประชมุคณะกรรมการ	เพือ่ประเมนิและ

คัดเลือกองค์กรกิจกรรมหรือนักกิจกรรมเพ่ือเข้ารับทุน	 การขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ	 

สรปุประเมนิผลและแจ้งผลการคดัเลอืกให้มหาวทิยาลยั	เพือ่ออกประกาศรายชือ่ผูไ้ด้รบัทนุ	ภายใน

ภาคการศึกษาที่	2

	 ข้อ	7		 ให้รองอธิการบดีที่กํากับดูแลด้านพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

ประกาศนี้และให้มีอํานาจวินิจฉัยและคําวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด
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	 ทัง้นี	้ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป	และให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่1416/2554	

ลงวันที่	4	สิงหาคม	2554

	 	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่		3	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559

																																																																															เพียรศักดิ์		ภักดี

	 	 	 	 	 									(รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์		ภักดี)

	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

																																																									ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 657/2538)
เรือ่ง  การยายทะเบยีนบานของนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน

เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการยายทะเบียนบานเขา และยายทะเบียนบานออก
ของนักศกึษาทีพ่กัในหอพกันักศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน และเพือ่ใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิ
ทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยมตทิีป่ระชมุคณบด ีคร้ังท่ี 15/2538 เมือ่วนัที ่ 26 กรกฎาคม
2538 มหาวิทยาลัยขอนแกน จงึประกาศใหนักศกึษาท่ีพกัในหอพักนกัศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ปฏบิตัดิงันี้

1. นกัศกึษาทีต่องยายทะเบยีนบานเขาในบานเลขที ่123 หมทูี ่16 มหาวทิยาลยัขอนแกน
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน

1.1 นกัศกึษาท่ีพกัในหอพกัของมหาวทิยาลยั ในปการศกึษา 2538 จะตองยาย
ทะเบยีนบานเขา ภายในเดอืนพฤศจิกายน 2538

1.2 นกัศกึษาใหม ตัง้แตปการศึกษา 2539 เปนตนไป ทีเ่ขาพกัในหอพกัของ
มหาวิทยาลัย

2. นกัศกึษาทีต่องยายทะเบยีนบานออกจากบานเลขที ่123 หมทูี ่16 มหาวทิยาลยัขอนแกน
ถนนมติรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน เมือ่

2.1 พนสภาพการเปนนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน
2.2 มคีวามจำเปนทีจ่ะตองยายออกกรณีอืน่ ๆ  นอกเหนือจากขอ 2.1

3. การดำเนินการยายทะเบียนบานเขาและยายทะเบียนบานออก ของบานเลขที่ 123
หมูที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ใหติดตอทีง่านหอพักนักศกึษา กองกิจการนักศกึษา

4. ใหผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรักษาการ
ตามประกาศนี้

ทัง้นี ้ตัง้แตบัดน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 29  สงิหาคม  พ.ศ. 2538

                                     (ลงชือ่)  วนัชยั  วฒันศพัท
                                                        (ศาสตราจารยวันชยั  วฒันศพัท)
                                                         อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 657/2538)
เรือ่ง  การยายทะเบยีนบานของนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการยายทะเบียนบานเขา และยายทะเบียนบานออก
ของนกัศกึษาทีพ่กัในหอพกันกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน และเพือ่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 โดยมตทิีป่ระชมุคณบด ีคร้ังท่ี 15/2538 เมือ่วนัที ่ 26 กรกฎาคม
2538 มหาวิทยาลัยขอนแกน จงึประกาศใหนักศกึษาท่ีพกัในหอพักนกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ปฏบิตัดิงันี้

1. นกัศกึษาทีต่องยายทะเบยีนบานเขาในบานเลขที ่123 หมทูี ่16 มหาวิทยาลยัขอนแกน
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน

1.1 นกัศกึษาทีพ่กัในหอพกัของมหาวทิยาลยั ในปการศึกษา 2538 จะตองยาย
ทะเบียนบานเขา ภายในเดอืนพฤศจิกายน 2538

1.2 นกัศกึษาใหม ตัง้แตปการศึกษา 2539 เปนตนไป ทีเ่ขาพกัในหอพักของ
มหาวิทยาลัย

2. นกัศึกษาทีต่องยายทะเบยีนบานออกจากบานเลขที ่123 หมทูี ่16 มหาวทิยาลยัขอนแกน
ถนนมติรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน เมือ่

2.1 พนสภาพการเปนนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน
2.2 มคีวามจำเปนทีจ่ะตองยายออกกรณีอืน่ ๆ  นอกเหนือจากขอ 2.1

3. การดำเนินการยายทะเบียนบานเขาและยายทะเบียนบานออก ของบานเลขท่ี 123
หมูที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ใหติดตอทีง่านหอพักนักศกึษา กองกิจการนักศกึษา

4. ใหผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรักษาการ
ตามประกาศนี้

ทัง้นี ้ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 29  สงิหาคม  พ.ศ. 2538

                                     (ลงชือ่)  วนัชยั  วฒันศพัท
                                                        (ศาสตราจารยวันชยั  วฒันศพัท)
                                                         อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

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

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 119/2559)
เรื่องหลักเกณฑ์การให้กิตติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น

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

	 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสําหรับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วย 

ความต้ังใจ	อุทิศตนเพื่อส่วนรวม	และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม	จนบังเกิดแก่ตัวนักศึกษาและ

มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอันประกอบด้วย	 ผู้นําองค์กรกิจกรรมท่ีนักศึกษาส่วนกลาง	 รวมถึง

นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับ

	 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา	37	(1)	และมาตรา	85	แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั

ขอนแก่น	พ.ศ.	2558	และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนานักศึกษา	 ในคราวประชุม 

ครั้งที่	 1/2559	 	 เมื่อวันที่	 21	 มกราคม	 2559	 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การให้กิตติบัตร 

แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น	ดังนี้

	 1.		คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมควรได้รับกิตติบัตร

	 	 1.1		 มีความประพฤติ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤต ิ

	 	 	 โทษทางวินัยนักศึกษา

	 	 1.2		 เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะหรือมหาวิทยาลัย

	 	 1.3		 สนับสนุนกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย

	 	 1.4		 มผีลงาน	ความสามารถ	ความคดิริเริม่สร้างสรรค์หรอืนวตักรรมในสาขาใดสาขาหนึง่

	 	 1.5		 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า	2.50

	 2.		ประเภทของผู้สมควรได้รับกิตติบัตร

	 	 2.1		 ระดับมหาวิทยาลัย

	 	 	 2.1.1	 กรรมการบริหารหรือกรรมการดําเนินงานองค์การนักศึกษา	 รวมแล้ว 

	 	 	 	 ไม่เกิน	15	คน

	 	 	 2.1.2		 กรรมการสภานักศึกษาหรือสมาชิกสภานักศึกษา	รวมแล้วไม่เกิน	8	คน

	 	 	 2.1.3		 กรรมการหอพักนักศกึษาส่วนกลางหรอืส่วนคณะไม่เกนิหอพกัละ	2	คน

	 	 	 2.1.4		 ชมรมสังกัดองค์การนักศึกษาไม่เกินชมรมละ	1	คน

	 	 	 2.1.5		 กลุ่มนักศึกษา	สังกัดองค์การนักศึกษา	ไม่เกินกลุ่มละ	1	คน

	 	 	 2.1.6		 ผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับ

	 	 2.2		 ระดับคณะหรือวิทยาลัย

	 	 	 2.2.1		 เป็นนายกสโมสรนักศึกษา

	 	 	 2.2.2		 นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ	ๆ	ละไม่เกิน	4	คน
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	 3.		ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก

	 	 3.1		 ให้คณะหรือที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมต่าง	ๆ	 	และกองกิจการนักศึกษาคัดเลือก 

	 	 	 นักศึกษาผู้สมควรได้รับกิตติบัตรและเสนอช่ือตามแบบเสนอชื่อ	ที่กองกิจการ 

	 	 	 นักศึกษา	ภายในภาคการศึกษาที่	2

	 	 3.2		 ให้กองกิจการนักศึกษารวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสารของนักศึกษาที่ได้รับการ 

	 	 	 เสนอชื่อพร้อมตรวจคุณสมบัติ	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 

	 	 	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 	 3.3		 ให้กองกิจการนักศึกษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

	 4.		การรับมอบกิตติบัตรและการเชิดชูเกียรติ

	 	 4.1		 ให้กองกิจการนักศึกษาจัดให้นักศึกษาเข้ารับกิตติบัตรจากอธิการบดีในวัน 

	 	 	 นักกิจกรรมหรือวันสําคัญของมหาวิทยาลัย

	 	 4.2		 ให้กองกิจการนักศึกษานํารายชื่อนักศึกษาที่ได้รับกิตติบัตรออกเผยแพร่ตาม 

	 	 	 สื่อต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย

	 5.		กิตติบัตรที่มอบให้นักศึกษาตามคุณสมบัติดังกล่าว	 ให้อธิการบดีและรองอธิการบดี 

	 	 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นผู้ลงนาม

	 6.		ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 รักษาการให้เป็นไปตาม 

	 	 ประกาศนี้

	 ทัง้นี	้ต้ังแต่บดันีเ้ป็นต้นไป	และให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ฉบบัที	่10/2555	

ลงวันที่	5	มกราคม	2555	ประกาศฉบับใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้	ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่	3	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559

																																																																																													เพียรศักดิ์		ภักดี

																																																																														(รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์		ภักดี)

	 	 	 	 																							รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

																																																																					ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 120/2559)
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ

รางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และเพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นใน 

ด้านต่าง	ๆ	

	 อาศยัอํานาจตามมาตรา	37(1)	และมาตรา	85	แห่งพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยัขอนแก่น	

พ.ศ.	2558	และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา	 ในคราวประชุมครั้งที่	 1/2559	

เมื่อวันที่	21	มกราคม	2559	จึงออกประกาศหลักเกณฑ์	แนวปฏิบัติในการประเมินและคัดเลือก

นักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไว้ดังต่อไปนี้

	 1.	 ประเภทรางวัล

	 	 1.1		รางวัล	“ศรีกัลปพฤกษ์”	จํานวน	1	รางวัล

	 	 1.2		รางวัล	“กัลปพฤกษ์”	จํานวน	8	รางวัล	ได้แก่

	 	 	 1.2.1		ด้านวิชาการ

	 	 	 1.2.2		ด้านทักษะในการจัดการและการทํางาน

	 	 	 1.2.3		ด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย

	 	 	 1.2.4		ด้านความประพฤติ	มีคุณธรรม	จริยธรรมและวินัย

	 	 	 1.2.5		ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

	 	 	 1.2.6		ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 1.2.7		ด้านจิตอาสา

	 	 	 1.2.8		ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

	 2.		รางวัลที่จะได้รับ

	 	 2.1		รางวัล	“ศรีกัลปพฤกษ์”	สําหรับนักศึกษาที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน	ตามข้อ	3	และ

คุณลักษณะเฉพาะที่ดีเด่นครอบคลุมตามข้อ	4.1-4.8	มากท่ีสุดตลอดจนมีกิจกรรมและผลงาน 

ดีเด่นตามข้อ	5	จะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา	10,000	บาท

 	 2.2		รางวัล	 “กัลปพฤกษ์”	 สําหรับนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะพื้นฐานตามข้อ	 3	และ
คณุลกัษณะเฉพาะทีด่เีด่นในด้านใดด้านหน่ึง	ตามข้อ	4.1-4.8	ตลอดจนมกีารปฏบิตักิจิกรรมเด่น
หรอืมผีลงานดีเด่นในด้านนัน้	ๆ 	ทีแ่สดงถงึคณุประโยชน์ต่อสงัคม	ท้องถิน่หรอืชมุชนหรอืแสดงออก
ถึงคณุธรรมความดีงามและสร้างสรรค์	จะได้โล่เชดิชเูกยีรตพิร้อมทนุการศึกษา	จาํนวน	5,000	บาท
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	 3.		คุณลักษณะพื้นฐานของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินและพิจารณาคัดเลือก
	 	 3.1	 	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่	 2	 ขึ้นไป	และ 
ต้องไม่เป็นนักศึกษาจากสถาบันสมทบ
	 	 3.2		ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย	(GPA)
	 	 	 3.2.1		รางวัล	“ศรีกัลปพฤกษ์”		 ไม่ตํ่ากว่า	3.00
	 	 	 3.2.2		รางวัลกัลปพฤกษ์ด้านวิชาการ		 ไม่ตํ่ากว่า	3.60
	 	 	 3.2.3		รางวัลกัลปพฤกษ์	ตามข้อ	1.2.2-1.2.8		 ไม่ตํ่ากว่า	2.50
	 	 3.3		ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย	หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย
	 	 3.4		ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี	 มีความซ่ือสัตย์	 มีระเบียบวินัยและมี
มนุษยสัมพันธ์	รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สมควรได้รับการยกย่อง
	 4.			คุณลักษณะเฉพาะ
	 	 4.1		ด้านวชิาการ	นกัศกึษาเป็นผูม้คีวามรู	้ทกัษะพืน้ฐานตามระดบัการศกึษา	เล่าเรยีน
ดีและมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู ้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห	์ 
มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการอย่างมีเหตุผล	และมีความรู้ความสามารถในการ 
ใช้ภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารได้อย่างน้อย	1	ภาษา
	 	 4.2		ด้านทักษะในการจัดการ	การทํางาน	 นักศึกษาเป็นผู้สามารถตัดสินใจ	สร้างงาน
และวางแผนการเรียน	การทํากิจกรรม	สามารถทํางานเป็นกลุ่มและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น 
แบบอย่างทีดี่	และสามารถนาํทรพัยากร	ข้อมลูสารสนเทศและเทคโนโลยมีาใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และอย่างเหมาะสม
	 	 4.3		ด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย	 นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติ	 ความสามารถ	
สร้างสรรค์ผลงานเพือ่สขุภาพหรอืเพือ่การแข่งขนั	หรอืกจิกรรมเพือ่นนัทนาการ	พกัผ่อนหย่อนใจ	
มีทักษะด้านกีฬา	มีสุขภาพจิตดี	สุขนิสัยดีและเป็นผู้ห่างไกลจากยาเสพติด
	 	 4.4		ด้านความประพฤติ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรมและวินัย	 นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ม ี
ความซ่ือสัตย์	มีระเบียบวินัย	และมีความรับผิดชอบ	มีความกตัญญู	 เสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ	่
รู้จักประหยัด	อดทน	อดออมและใช้ของอย่างคุ้มค่า	รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย	มีภาวะผู้นํา	
ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติ	และพระมหากษัตริย์	มีความเลื่อมใสในศาสนา
	 	 4.5		ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย	 นักศึกษามีวิถีการดําเนินชีวิตที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของ 
ความเป็นไทย	 เป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักภาษาไทย	 มีความภูมิใจ 
ในความเป็นไทย	มีผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยด้านต่าง	ๆ	ซึ่งแสดงถึงการ 
ดํารงชีวิตเพื่อความเจริญงอกงาม

	 	 4.6		ด้านอนรุกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม	นกัศกึษาเป็นแบบอย่างทีดี่และมจีติสํานกึ
ในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน
	 	 4.7		ด้านจิตอาสา	 นักศึกษาต้องมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ	 ในการช่วยเหลือผู้อื่น	 
โอบอ้อมอารี	บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะสมบัติ
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	 	 4.8		ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	นักศึกษาต้องมีผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	และเป็น
แบบอย่างการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	 5.		กิจกรรมและผลงานดีเด่น
	 นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติและ/หรือผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมหรือ
ชมุชนอย่างกว้างขวาง	เป็นกจิกรรมหรือผลงานท่ีมคุีณภาพและแสดงออกถงึคณุธรรม	ความดีงาม
และสร้างสรรค์
	 6.		การดําเนินการคัดเลือก
	 	 6.1		ให้แต่ละคณะ/หน่วยงานดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในสังกัดคณะ/
หน่วยงานทีม่คุีณลกัษณะตามประเภทรางวลัตามข้อ	1	พร้อมเสนอประวตัแิละผลงานอย่างละเอยีด
โดยมีคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลงาน	 แล้วส่งผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการ
ตาม	ข้อ	6.2	
	 	 6.2		ให้มหาวทิยาลยัแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิและคัดเลอืกนกัศึกษาเพือ่รบัรางวลั
เชิดชูเกียรติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยให้มีหน้าที่ดังนี้
	 	 	 6.2.1		กําหนดแนวปฏิบัติ	ปฏิิทินการดําเนินงาน	วิธีการ	ตลอดจนเครื่องมือและ
เกณฑ์ตัดสินเพื่อใช้ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา
	 	 	 6.2.2		กํากับการดําเนินงาน	ตรวจสอบ	และตัดสินผลการคัดเลือกนักศึกษาแล้ว
นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศต่อไป
	 	 	 6.2.3		แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน	หรอืดําเนนิงานอ่ืน	ๆ 	ตามทีเ่หน็
สมควร	เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	 	 6.3		ให้กองกิจการนักศึกษา	ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินและ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา	ขออนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปประเมินผล	ประกาศผลการ
ประเมินคัดเลือกนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษา	ภายในภาคการศึกษาที่	2

	 ทั้งนี้ 	 ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	 และให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ฉบับที	่
890/2549	 ลงวันที่	 24	 กรกฎาคม	 2549	 ประกาศฉบับใดขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี ้
ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่	3	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559

                                                                                        			เพียรศักดิ์		ภักดี
																																																																													(รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์		ภักดี)
	 	 	 																																				รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
																																																																						ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การดูแลระบบคอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551

เพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกนบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรภายใน
มหาวทิยาลัยและประชาชนทัว่ไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ บงัเกดิผลดีตอทางราชการและเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 ซึง่หาม
มใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพวิเตอรไมสามารถทำตามคำส่ังทีก่ำหนดไว หรอื
ทำใหการทำงานผิดพลาดไปจากคำสัง่ทีก่ำหนดไว หรอืใชวิธกีารใด ๆ  เขาลวงรขูอมลู แกไข หรอื
ทำลายขอมลูของบคุคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมชิอบ หรอืใชระบบคอมพิวเตอรเพือ่เผยแพร
ขอมลูคอมพวิเตอรอนัเปนเท็จ หรอืมลีกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหายตอเศรษฐกิจ สงัคม
และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดขีองประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกบัพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑการเก็บรักษาขอมลูจราจร
ทางคอมพวิเตอรของผใูหบรกิาร พ.ศ. 2550 และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ที่
2/2551 เมือ่วนัที ่6 กมุภาพนัธ 2551 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จงึวางระเบียบไวดงันี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รียกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการดแูลระบบคอมพวิเตอร
และการใชบรกิารคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551"

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หมผีลใชบงัคบัต้ังแตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบดี” หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวิทยาลยั วทิยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั

หรอืหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอืน่ทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“คณบดี” หมายถงึ คณบดี ผอูำนวยการศนูย สถาบนั สำนกั หรือหวัหนา
หนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“ศนูยคอมพวิเตอร”หมายถึง ศนูยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน

*******************
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การดูแลระบบคอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551

เพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกนบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัและประชาชนทัว่ไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ บงัเกดิผลดตีอทางราชการและเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 ซึง่หาม
มใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพวิเตอรไมสามารถทำตามคำส่ังทีก่ำหนดไว หรอื
ทำใหการทำงานผิดพลาดไปจากคำสัง่ท่ีกำหนดไว หรอืใชวิธกีารใด ๆ  เขาลวงรขูอมลู แกไข หรอื
ทำลายขอมลูของบุคคลอืน่ในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพวิเตอรเพือ่เผยแพร
ขอมลูคอมพิวเตอรอนัเปนเทจ็ หรอืมีลกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหายตอเศรษฐกิจ สงัคม
และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดขีองประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกบัพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑการเก็บรักษาขอมลูจราจร
ทางคอมพวิเตอรของผใูหบริการ พ.ศ. 2550 และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ท่ี
2/2551 เมือ่วนัที ่6 กมุภาพันธ 2551 สภามหาวทิยาลัยขอนแกน จงึวางระเบยีบไวดงันี้

ขอ 1 ระเบียบนีเ้รยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการดแูลระบบคอมพวิเตอร
และการใชบรกิารคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551"

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหมีผลใชบังคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั

หรอืหนวยงานท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“คณบดี” หมายถงึ คณบดี ผอูำนวยการศนูย สถาบนั สำนกั หรอืหวัหนา
หนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“ศนูยคอมพวิเตอร”หมายถึง ศนูยคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยขอนแกน

*******************
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“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
“บคุลากร” หมายถึง บุคลากรทกุคนท่ีสงักดัและปฏบิตังิาน

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน และใหหมาย
ความรวมถงึพนกังานองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อปุกรณหรอืชดุอปุกรณของ
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มการทำงานเขาดวย
กนั โดยมีการกำหนดคำส่ัง ชดุคำสัง่
หรอืสิง่อืน่ใดและแนวทางปฏบิตังิาน
ใหอปุกรณ หรอืชดุอุปกรณทำหนาที่
ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ

“ขอมลูคอมพวิเตอร” หมายถึง ขอมลู ขอความ คำสัง่ ชดุคำสัง่ หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาทีอ่ยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพวิเตอร อาจประมวลผลไดและให
หมายความรวมถึงขอมลูอเิลก็ทรอนิกส
ตามกฎหมายวาดวยธรุกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสดวย

“ผใูชบรกิาร” หมายถึง ผใูชบริการระบบคอมพวิเตอรของ
มหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคาใชบริการ
หรอืไมกต็าม

“ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง บคุลากรของมหาวทิยาลยัท่ีไดรบั
แตงตัง้ใหดแูลรบัผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรอืขอมลูคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร

“ขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร” หมายถงึ ขอมูลเกีย่วกบัการตดิตอส่ือสารของ
ระบบคอมพวิเตอร ซึง่แสดงถงึแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา
วนัที ่ปรมิาณ ระยะเวลา ชนดิ
ของบรกิาร หรอือืน่ ๆ  เกีย่วของกบัการ
ตดิตอสือ่สารของระบบคอมพวิเตอร
นัน้

ขอ 4 การใหบริการระบบคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดตอสือ่สารผานระบบคอมพิวเตอร ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน

หามมใิหใชระบบคอมพวิเตอร เพือ่แสวงหาประโยชนสำหรบัตนเองหรือผอูืน่ในทางการคา
หรอืแสวงหากำไร หรือการดำเนนิการใด ๆ  ท่ีขดัตอความสงบเรยีบรอยหรือศลีธรรมอนัดี

ขอ 5 การแตงตัง้ผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
(1) ระบบคอมพวิเตอรของคณะ ใหคณบดมีอีำนาจแตงต้ังผดูแูลระบบ

คอมพิวเตอร และใหคณะสงสำเนาหนังสือแตงตัง้ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร
ใหศนูยคอมพิวเตอร เพือ่เกบ็เขาฐานขอมลูบญัชรีะบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย

(2) ระบบคอมพวิเตอรของสวนกลางและหนวยงานท่ีอยนูอกเหนือจาก (1) ให
ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร มอีำนาจแตงต้ังผดูแูลระบบคอมพิวเตอร และ
ใหบนัทึกขอมลูเกบ็เขาฐานขอมลูบญัชีระบบคอมพวิเตอรของมหาวิทยาลยั

ขอ 6 ศนูยคอมพิวเตอรมหีนาทีด่งัตอไปน้ี
(1) เกบ็รักษาและปรบัปรงุฐานขอมูลบญัชรีะบบคอมพิวเตอรของมหาวทิยาลยั

ใหสามารถอางองิถงึระบบคอมพวิเตอร
(2) จดัทำรูปแบบการใหบรกิารระบบคอมพิวเตอร การใหบรกิารคอมพิวเตอร

การจดัเกบ็และการตรวจสอบขอมูลจราจรทางคอมพวิเตอร
(3) ประสานงานกับผดูแูลระบบคอมพวิเตอรทกุคณะ/หนวยงาน ในการถายทอด

นโยบายการดแูลระบบคอมพวิเตอรรวมถงึการถายทอดองคความรแูละ
ใหคำแนะนำในการดูแลระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมาย

(4) ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย
ขอ 7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหีนาทีด่งัตอไปนี้

(1) ดแูลรักษาระบบคอมพวิเตอร และเก็บขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอรตามทีไ่ด
รบัมอบหมายใหเปนไปตามระเบยีบ ประกาศ คำสัง่หรอืแนวปฏิบตัขิอง
มหาวิทยาลัย

(2) เกบ็รกัษาและปรับปรุงฐานขอมลูบญัชีระบบคอมพิวเตอรและนำสง
ศนูยคอมพวิเตอร

(3) สรางบญัชีผใูช และกำหนดระดบัสทิธกิารใหบรกิารของระบบคอมพวิเตอร
ใหแกผใูชบรกิารและเกบ็รกัษาบญัชผีใูชและขอมลูประจำตัวของผใูชบรกิาร
ดวยวธิกีารทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัและเปนความลบั

(4) ปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย
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“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
“บคุลากร” หมายถึง บุคลากรทกุคนท่ีสงักดัและปฏบิตังิาน

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน และใหหมาย
ความรวมถงึพนกังานองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อปุกรณหรอืชดุอุปกรณของ
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มการทำงานเขาดวย
กนั โดยมีการกำหนดคำส่ัง ชดุคำสัง่
หรอืสิง่อืน่ใดและแนวทางปฏบิตังิาน
ใหอปุกรณ หรอืชุดอุปกรณทำหนาที่
ประมวลผลขอมลูโดยอัตโนมัติ

“ขอมลูคอมพวิเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คำสัง่ ชดุคำสัง่ หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาท่ีอยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพวิเตอร อาจประมวลผลไดและให
หมายความรวมถึงขอมลูอเิลก็ทรอนิกส
ตามกฎหมายวาดวยธรุกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสดวย

“ผใูชบรกิาร” หมายถึง ผใูชบริการระบบคอมพวิเตอรของ
มหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคาใชบริการ
หรอืไมกต็าม

“ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง บุคลากรของมหาวทิยาลัยทีไ่ดรบั
แตงตัง้ใหดแูลรับผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรอืขอมลูคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร

“ขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร” หมายถงึ ขอมูลเก่ียวกบัการติดตอส่ือสารของ
ระบบคอมพวิเตอร ซึง่แสดงถงึแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา
วนัที ่ปริมาณ ระยะเวลา ชนดิ
ของบรกิาร หรอือืน่ ๆ  เกีย่วของกบัการ
ตดิตอสือ่สารของระบบคอมพวิเตอร
นัน้

ขอ 4 การใหบริการระบบคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดตอสือ่สารผานระบบคอมพิวเตอร ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน

หามมใิหใชระบบคอมพวิเตอร เพือ่แสวงหาประโยชนสำหรบัตนเองหรอืผอูืน่ในทางการคา
หรอืแสวงหากำไร หรอืการดำเนนิการใด ๆ  ท่ีขดัตอความสงบเรยีบรอยหรอืศีลธรรมอนัดี

ขอ 5 การแตงตัง้ผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
(1) ระบบคอมพิวเตอรของคณะ ใหคณบดมีอีำนาจแตงตัง้ผดูแูลระบบ

คอมพิวเตอร และใหคณะสงสำเนาหนังสอืแตงต้ังผดูแูลระบบคอมพิวเตอร
ใหศนูยคอมพิวเตอร เพือ่เก็บเขาฐานขอมลูบญัชรีะบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย

(2) ระบบคอมพวิเตอรของสวนกลางและหนวยงานทีอ่ยนูอกเหนอืจาก (1) ให
ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร มอีำนาจแตงต้ังผดูแูลระบบคอมพิวเตอร และ
ใหบนัทึกขอมลูเกบ็เขาฐานขอมลูบญัชรีะบบคอมพวิเตอรของมหาวทิยาลยั

ขอ 6 ศนูยคอมพิวเตอรมีหนาทีด่งัตอไปน้ี
(1) เกบ็รักษาและปรบัปรงุฐานขอมลูบญัชรีะบบคอมพวิเตอรของมหาวทิยาลยั

ใหสามารถอางองิถงึระบบคอมพวิเตอร
(2) จดัทำรูปแบบการใหบริการระบบคอมพิวเตอร การใหบรกิารคอมพิวเตอร

การจดัเกบ็และการตรวจสอบขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร
(3) ประสานงานกบัผดูแูลระบบคอมพิวเตอรทกุคณะ/หนวยงาน ในการถายทอด

นโยบายการดแูลระบบคอมพวิเตอรรวมถงึการถายทอดองคความรแูละ
ใหคำแนะนำในการดูแลระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมาย

(4) ปฏบัิตหินาท่ีอืน่ ๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย
ขอ 7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมีหนาทีด่งัตอไปน้ี

(1) ดแูลรักษาระบบคอมพวิเตอร และเกบ็ขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรตามท่ีได
รบัมอบหมายใหเปนไปตามระเบยีบ ประกาศ คำสัง่หรอืแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย

(2) เกบ็รกัษาและปรับปรุงฐานขอมูลบญัชรีะบบคอมพิวเตอรและนำสง
ศนูยคอมพวิเตอร

(3) สรางบัญชผีใูช และกำหนดระดบัสทิธกิารใหบรกิารของระบบคอมพวิเตอร
ใหแกผใูชบริการและเกบ็รักษาบญัชผีใูชและขอมูลประจำตวัของผใูชบรกิาร
ดวยวธิกีารทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัและเปนความลบั

(4) ปฏบัิตหินาท่ีอืน่ ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย
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ขอ 8. หลกัเกณฑและวธิกีารดแูลระบบคอมพวิเตอร สทิธ ิหนาที ่ความรบัผดิชอบของ
ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 9 ผใูชบรกิารจะตองใชระบบคอมพิวเตอร ขอมลูคอมพวิเตอร หรอืการติดตอสือ่สาร
ทางคอมพวิเตอร ตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบ ประกาศ และคำสัง่ของมหาวทิยาลยั

หามมใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำตามคำส่ัง
ทีก่ำหนดไว หรอืทำใหการทำงานผดิพลาดไปจากคำสัง่ทีก่ำหนดไว หรอืใชวิธกีารใด ๆ เขาลวงรู
ขอมลู แกไข หรอืทำลายขอมลูของบคุคลอืน่ในระบบคอมพวิเตอรโดยมชิอบ หรอืใชระบบคอมพวิเตอร
เพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ หรือมลีกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจ สงัคม และความม่ันคง ของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดขีองประชาชน

สทิธิ หนาที ่และความรบัผิดชอบของผใูชบริการระบบคอมพวิเตอร ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ขอ 10 ผใูชบรกิาร หรือผดูแูลระบบคอมพวิเตอร ทีฝ่าฝนระเบยีบ หรอืประกาศหรอืคำสัง่
ทีเ่กีย่วของกบัระเบียบน้ี ถอืเปนความผิดทางวินัยและความผิดทางแพงและทางอาญาแลวแตกรณ ีและ
ใหดำเนนิการ ดงันี้

(1) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนนักศกึษามหาวทิยาลยั ใหผอูำนวยการศนูย
คอมพวิเตอร หรือคณบด ีมสีทิธวิากลาวตกัเตอืนและระงบัการใหบรกิาร หรอื
สงเรือ่งไปยงัคณะ หรือหนวยงานตนสงักดัเพือ่ดำเนนิการทางวินัยนกัศึกษา
ตอไป

(2) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบคุลากร ใหผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอรหรอื
คณบด ีมสีทิธวิากลาวตกัเตอืนและระงบัการใหบรกิาร หรอืสงเรือ่งไปยัง
คณะหรอืหนวยงานตนสงักดัเพือ่ดำเนนิการทางวนัิยตอไป

(3) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบุคคลภายนอก ใหผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอร
หรอืคณบดมีอีำนาจระงบัการใหบริการ และสงเรือ่งใหมหาวทิยาลยัดำเนิน
คดีอาญาหรือดำเนนิคดีแพง
กรณผีกูระทำการฝาฝน ตาม (1) และ (2) เปนการฝาฝนทีเ่ปนการกระทำ

ผิดอาญาหรือเปนการกระทำผิดทางแพงดวย ใหสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
ตามกฎหมายตอไป

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ หรอื
แนวปฏบิตัทิีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้คำวนิจิฉัยของอธกิารบดีถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ ณ วนัที ่ 13  กมุภาพันธ  พ.ศ. 2551

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                 (เภา  สารสนิ)

                                                   นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 983/2545)

เร่ือง หลกัเกณฑการใชบริการระบบเครอืขาย
และเครอืขายอนิเทอรเนต็ มหาวทิยาลยัขอนแกน

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการใชบริการระบบเครือขายและเครือขาย
อนิเทอรเนต็ มหาวทิยาลยัขอนแกน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิตัขิองเจาหนาที ่และผใูชบรกิาร
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว

- ใชทรัพยากรรวมกนัท่ีเอือ้ประโยชนสูงสดุ
- ความปลอดภยัของระบบเครอืขาย และขอมลูในระบบ
- ใหมรีะบบการขยายเชือ่มตอเครอืขายของมหาวทิยาลยั ทีไ่มมผีลกระทบตอทรพัยากร

สวนรวม
- ใหมมีาตรการกำหนดสทิธิ และบทลงโทษในกรณีทีผ่ใูชบริการกระทำผดิระเบยีบ เชน

การใชเครือขายท่ีผดิกฎหมาย และหรือขดัตอศลีธรรมอันดขีองประชาชน
ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณบด ี ในคราวประชมุ
ครัง้ที ่1/2545 เม่ือวนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2545 จงึออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑการใชบรกิาร
ระบบเครือขายและเครือขายอินเทอรเน็ต ไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 983/2545) เรือ่ง
หลกัเกณฑการใชบรกิารระบบเครือขาย และเครือขายอินเทอรเนต็ มหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขดัหรือแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

นีแ้ทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย”หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบดี” หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถงึ ศนูยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑิตวิทยาลยั วทิยาลยั ศนูย สถาบนั

สำนกั หรอืหนวยงานอ่ืนทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและองคกรในกำกับมหาวิทยาลัย

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร

*******************
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ขอ 8. หลกัเกณฑและวธิกีารดแูลระบบคอมพวิเตอร สทิธ ิหนาท่ี ความรบัผดิชอบของ
ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 9 ผใูชบรกิารจะตองใชระบบคอมพิวเตอร ขอมลูคอมพิวเตอร หรอืการตดิตอสือ่สาร
ทางคอมพวิเตอร ตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบ ประกาศ และคำสัง่ของมหาวทิยาลยั

หามมใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำตามคำส่ัง
ทีก่ำหนดไว หรอืทำใหการทำงานผดิพลาดไปจากคำสัง่ทีก่ำหนดไว หรอืใชวิธกีารใด ๆ เขาลวงรู
ขอมลู แกไข หรอืทำลายขอมลูของบคุคลอืน่ในระบบคอมพวิเตอรโดยมชิอบ หรอืใชระบบคอมพวิเตอร
เพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ หรือมลีกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจ สงัคม และความม่ันคง ของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน

สทิธิ หนาที ่และความรบัผิดชอบของผใูชบริการระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ขอ 10 ผใูชบรกิาร หรอืผดูแูลระบบคอมพวิเตอร ทีฝ่าฝนระเบยีบ หรอืประกาศหรอืคำสัง่
ทีเ่กีย่วของกบัระเบียบน้ี ถอืเปนความผิดทางวินัยและความผิดทางแพงและทางอาญาแลวแตกรณ ีและ
ใหดำเนนิการ ดงันี้

(1) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนนักศกึษามหาวทิยาลยั ใหผอูำนวยการศนูย
คอมพิวเตอร หรือคณบด ีมสีทิธวิากลาวตกัเตือนและระงบัการใหบรกิาร หรอื
สงเรือ่งไปยังคณะ หรือหนวยงานตนสงักดัเพือ่ดำเนนิการทางวินัยนกัศกึษา
ตอไป

(2) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบคุลากร ใหผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอรหรอื
คณบด ีมสีทิธวิากลาวตกัเตอืนและระงบัการใหบรกิาร หรอืสงเรือ่งไปยงั
คณะหรอืหนวยงานตนสงักดัเพือ่ดำเนนิการทางวินัยตอไป

(3) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบุคคลภายนอก ใหผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอร
หรอืคณบดมีอีำนาจระงบัการใหบริการ และสงเรือ่งใหมหาวทิยาลยัดำเนนิ
คดีอาญาหรือดำเนนิคดีแพง
กรณผีกูระทำการฝาฝน ตาม (1) และ (2) เปนการฝาฝนทีเ่ปนการกระทำ

ผิดอาญาหรือเปนการกระทำผิดทางแพงดวย ใหสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
ตามกฎหมายตอไป

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสัง่ หรอื
แนวปฏบิตัทิีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้คำวนิจิฉัยของอธกิารบดถีอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วนัที ่ 13  กมุภาพันธ  พ.ศ. 2551

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                 (เภา  สารสนิ)

                                                   นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 983/2545)

เรือ่ง หลกัเกณฑการใชบรกิารระบบเครอืขาย
และเครอืขายอนิเทอรเนต็ มหาวทิยาลยัขอนแกน

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการใชบริการระบบเครือขายและเครือขาย
อนิเทอรเนต็ มหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่เปนแนวทางในการปฏบิตัขิองเจาหนาที ่และผใูชบรกิาร
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว

- ใชทรพัยากรรวมกนัท่ีเอือ้ประโยชนสงูสดุ
- ความปลอดภยัของระบบเครอืขาย และขอมลูในระบบ
- ใหมรีะบบการขยายเชือ่มตอเครอืขายของมหาวทิยาลยั ทีไ่มมผีลกระทบตอทรพัยากร

สวนรวม
- ใหมมีาตรการกำหนดสทิธ ิและบทลงโทษในกรณีทีผ่ใูชบริการกระทำผดิระเบยีบ เชน

การใชเครือขายท่ีผดิกฎหมาย และหรือขดัตอศลีธรรมอันดขีองประชาชน
ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี ในคราวประชมุ
ครัง้ที ่1/2545 เมือ่วนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2545 จงึออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑการใชบรกิาร
ระบบเครือขายและเครือขายอินเทอรเน็ต ไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 983/2545) เรือ่ง
หลกัเกณฑการใชบรกิารระบบเครือขาย และเครือขายอินเทอรเนต็ มหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขดัหรอืแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

นีแ้ทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย”หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถงึ ศนูยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั ศนูย สถาบนั

สำนกั หรือหนวยงานอ่ืนทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและองคกรในกำกับมหาวิทยาลัย

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร

*******************
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“ผใูชบรกิาร” หมายถึง ผปูฏบัิตงิานใหมหาวทิยาลยั ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
อนุญาต

“ผดูแูลระบบ” หมายถึง บุคคลหรอืคณะบคุคลท่ีไดรบัมอบหมายจาก
ผอูำนวยการ ใหดแูล รบัผดิชอบเครอืขาย

“เครือขาย” หมายถึง ระบบเครอืขายคอมพวิเตอร และเครอืขาย
อนิเทอรเน็ต และใหหมายความรวมถึงสวนที่
ตอเชือ่มเขาระบบอนิเทอรเนต็ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
ดแูลรบัผดิชอบและใหบรกิารทกุระบบ

“บัญชีผูใช” หมายถึง รายชือ่ผใูช และรหสัผาน ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
กำหนด

ขอ 5 สทิธแิละหนาท่ีของผใูชบริการ
5.1 ผใูชบริการมหีนาท่ีใหขอมลูประจำตวัทีถ่กูตองและเปนปจจบุนัสำหรบัการ

เปดบัญชผีใูช เพือ่ใหการบรหิารระบบเปนไปอยางถกูตอง
5.2 ผใูชบริการมีสทิธใิชเครอืขายภายใตเงือ่นไข และหลกัเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนด

ไวเทานัน้
5.3 ผใูชบรกิารมีสทิธิขอทราบสถานะการใชงานเครือขายท่ีเกีย่วของกับตนเอง

ขอ  6 สทิธแิละหนาทีข่องผดูแูลระบบ
6.1 ผดูแูลระบบมสีทิธทิีจ่ะดำเนนิมาตรการเพือ่ประสทิธภิาพ และความเรยีบรอย

ของเครือขาย รวมท้ังความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของแฟมขอมลู
การประมวลผลขอมูล และไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิสของผใูชบรกิาร

6.2 ผดูแูลระบบมีสทิธติรวจสอบแฟมขอมลูและขาวสารทุกประเภทของผใูชบรกิาร
ตามความจำเปนในการแกไข ซอมแซมเครือขายหรอืการสืบสวนเก่ียวกับ
การใชงานระบบอยางไมถกูตอง

6.3 ผดูแูลระบบมีสทิธจิำกดัการใชงานของผทูีใ่ชเครือขายไมเหมาะสมหรือลกัลอบ
ใชบัญชีผูใชของผูอื่น

6.4 ผดูแูลระบบมีสทิธใินการยุตกิารทำงานของกระบวนการของผใูช ซึง่สรางภาระ
ใหเครือขายโดยไมจำเปนหรือเกินขนาดโดยไมตองมีการแจงลวงหนา

6.5 ผดูแูลระบบมสีทิธจิะทำการบีบอดัเพอืลดขนาดแฟมขอมลูใด ๆ ไดโดย
ไมตองมีการแจงลวงหนา

6.6 ผดูแูลระบบมีหนาท่ีในการแจงใหผใูชบริการทราบลวงหนาถงึวนัเวลาท่ีตอง
ปดเครอืขายเพือ่บำรงุรักษาปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงเครอืขายซึง่สงผลใหตอง
หยดุบรกิารในชวงระยะเวลาหน่ึง แตในกรณฉีกุเฉิน และมคีวามจำเปน ผดูแูล
ระบบอาจปดเครือขายไดทนัที โดยจะพยายามใหผใูชบรกิารสามารถเก็บขอมลู
ไดอยางสมบรูณ กอนทีจ่ะดำเนินการปดเครอืขาย

6.7 ผดูแูลระบบสงวนสทิธทิีจ่ะปดการสือ่สารขอมลูกบัเครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย
หรอืบรกิารใด ๆ  ทีม่ผีลกระทบตอการสือ่สารขอมลูในเครอืขาย หรอืเปดใช
โดยไมไดรบัอนญุาตจากศนูยคอมพวิเตอร

6.8 ผดูแูลระบบมีอำนาจท่ีจะเพิกถอนสิทธกิารใชเครือขายตอผใูชบรกิารท่ีฝาฝน
ประกาศฉบบันีไ้ด

6.9 การดำเนินการตามขอ 6.1- ขอ 6.8 ใหคณะกรรมการประจำศนูยพจิารณา
มอบอำนาจ และวิธดีำเนินการตามสิทธแิละหนาทีท่ีก่ำหนดน้ี ใหแกบคุคล และ
หรอืคณะบคุคลไดตามความเหมาะสม

ขอ 7 ผใูชบริการจะตองรบัผดิชอบตอการใชเครือขายใหเปนไปอยางเหมาะสมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการใชความระมัดระวังในการปองกันมิใหผูอื่นใชบัญชีผูใชของตน
เพือ่เขาใชเครือขายและไมพยายามลวงรหูรอืเปล่ียนรหัสผานของบัญชผีใูชของผอูืน่

ในกรณีที่ศูนยคอมพิวเตอร อนุญาตใหผูใชบริการเขาใชเครือขายได โดยไมตองมีบัญชี
ผใูชหรอืรหสัผาน เชน ในกรณขีองการเขาใชระบบหองสมดุ เปนตน ผใูชบรกิารกย็งัคงตองถอืปฏบิติั
ตามหลกัเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนดไวดวย

ขอ 8 บญัชผีใูชและทรัพยากรทีอ่ยบูนเครือขาย ถอืเปนทรพัยสนิของมหาวิทยาลยัการที่
ผใูชบรกิารไดรบัอนุญาตใหมสิีทธิเขาใชเครือขายไดน้ัน ถอืเปนการใชสิทธิเพือ่ประโยชนทางวิชาการ
และประโยชนของทางราชการเทาน้ันและมหาวทิยาลยัสงวนไวซึง่สิทธดิงักลาวนีว้า จะใหผใูชบริการ
งดใชสทิธนิีเ้มือ่ใดกไ็ด

ขอ 9 บัญชีผูใชจะถูกกำหนดใหกับผูใชบริการเฉพาะตัวเทานั้น หามนำไปใหผูอื่นใช
โดยเดด็ขาด และหามบคุคลใด ใชบญัชผีใูชของบคุคลอืน่ไดดวย แมวาจะไดรบัอนญุาตจากเจาของ
บัญชีก็ตาม

ขอ 10 หามใชเครือขายเพ่ือการอ่ืนใด นอกเหนือจากวัตถปุระสงคทางการศึกษาหรือตามท่ี
ไดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยั อาทเิชน ประโยชนทางธรุกจิของตนเองหรอืของผอูืน่ ประโยชนอืน่
ใดของบคุคลอืน่ทีไ่มมคีวามเกีย่วของกบัมหาวทิยาลยัโดยตรง การประกาศแจงความ การซือ้หรอื
การจำหนายสินคา การนำขอมูลไปซือ้ขาย การรบับริการคนหาขอมูลโดยคดิคาบรกิาร การใหบริการ
โฆษณาสนิคา หรอื การเปดบรกิารอนิเทอรเนต็แกบคุคลทัว่ไปเพือ่แสวงหากำไร เปนตน

ขอ 11 หามใชเครือขายเพ่ือกระทำการอันผิดกฎหมาย และหรือขัดตอศีลธรรม
อนัดขีองประชาชน รวมทัง้การกระทำใด ๆ อนัอาจสงผลกระทบตอการใชงานของผอูืน่ดวย

ขอ 12 หามใชเครือขายเพือ่การขมข ูกาวราว กอกวน กอความรำคาญและเขาไปยงุเกีย่วกับ
งานของผอูืน่ รวมทัง้เพือ่การแสวงหาเพือ่จดัเกบ็ หรอืสงขอความหรอืภาพซึง่ไมสุภาพหยาบคาย
หรอืลามกอนาจาร
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“ผใูชบรกิาร” หมายถึง ผปูฏบัิตงิานใหมหาวทิยาลยั ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
อนุญาต

“ผดูแูลระบบ” หมายถึง บคุคลหรอืคณะบคุคลท่ีไดรบัมอบหมายจาก
ผอูำนวยการ ใหดแูล รบัผดิชอบเครอืขาย

“เครือขาย” หมายถึง ระบบเครอืขายคอมพวิเตอร และเครอืขาย
อนิเทอรเน็ต และใหหมายความรวมถึงสวนที่
ตอเชือ่มเขาระบบอนิเทอรเน็ตทีศ่นูยคอมพวิเตอร
ดแูลรบัผดิชอบและใหบรกิารทกุระบบ

“บัญชีผูใช” หมายถึง รายชือ่ผใูช และรหสัผาน ทีศ่นูยคอมพิวเตอร
กำหนด

ขอ 5 สทิธแิละหนาท่ีของผใูชบริการ
5.1 ผใูชบรกิารมหีนาท่ีใหขอมลูประจำตวัทีถ่กูตองและเปนปจจบุนัสำหรบัการ

เปดบญัชผีใูช เพือ่ใหการบรหิารระบบเปนไปอยางถกูตอง
5.2 ผใูชบรกิารมสีทิธใิชเครอืขายภายใตเงือ่นไข และหลกัเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนด

ไวเทานัน้
5.3 ผใูชบรกิารมีสทิธิขอทราบสถานะการใชงานเครือขายท่ีเกีย่วของกับตนเอง

ขอ  6 สทิธแิละหนาทีข่องผดูแูลระบบ
6.1 ผดูแูลระบบมสีทิธทิีจ่ะดำเนนิมาตรการเพือ่ประสทิธภิาพ และความเรยีบรอย

ของเครือขาย รวมท้ังความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของแฟมขอมลู
การประมวลผลขอมูล และไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิสของผใูชบรกิาร

6.2 ผดูแูลระบบมีสทิธติรวจสอบแฟมขอมลูและขาวสารทุกประเภทของผใูชบรกิาร
ตามความจำเปนในการแกไข ซอมแซมเครือขายหรอืการสืบสวนเก่ียวกับ
การใชงานระบบอยางไมถกูตอง

6.3 ผดูแูลระบบมีสทิธจิำกดัการใชงานของผทูีใ่ชเครือขายไมเหมาะสมหรือลกัลอบ
ใชบัญชีผูใชของผูอื่น

6.4 ผดูแูลระบบมีสทิธใินการยุตกิารทำงานของกระบวนการของผใูช ซึง่สรางภาระ
ใหเครือขายโดยไมจำเปนหรือเกินขนาดโดยไมตองมีการแจงลวงหนา

6.5 ผดูแูลระบบมสีทิธจิะทำการบีบอดัเพอืลดขนาดแฟมขอมลูใด ๆ ไดโดย
ไมตองมีการแจงลวงหนา

6.6 ผดูแูลระบบมีหนาท่ีในการแจงใหผใูชบริการทราบลวงหนาถงึวนัเวลาท่ีตอง
ปดเครอืขายเพือ่บำรงุรักษาปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงเครอืขายซึง่สงผลใหตอง
หยุดบรกิารในชวงระยะเวลาหน่ึง แตในกรณฉุีกเฉนิ และมคีวามจำเปน ผดูแูล
ระบบอาจปดเครือขายไดทนัที โดยจะพยายามใหผใูชบรกิารสามารถเก็บขอมูล
ไดอยางสมบูรณ กอนทีจ่ะดำเนินการปดเครือขาย

6.7 ผดูแูลระบบสงวนสทิธทิีจ่ะปดการสือ่สารขอมลูกบัเครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย
หรอืบรกิารใด ๆ  ทีม่ผีลกระทบตอการส่ือสารขอมลูในเครอืขาย หรอืเปดใช
โดยไมไดรับอนุญาตจากศนูยคอมพวิเตอร

6.8 ผดูแูลระบบมีอำนาจท่ีจะเพิกถอนสิทธกิารใชเครือขายตอผใูชบรกิารท่ีฝาฝน
ประกาศฉบบันีไ้ด

6.9 การดำเนินการตามขอ 6.1- ขอ 6.8 ใหคณะกรรมการประจำศนูยพจิารณา
มอบอำนาจ และวิธดีำเนินการตามสิทธแิละหนาทีท่ีก่ำหนดน้ี ใหแกบคุคล และ
หรือคณะบุคคลไดตามความเหมาะสม

ขอ 7 ผใูชบรกิารจะตองรับผดิชอบตอการใชเครือขายใหเปนไปอยางเหมาะสมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการใชความระมัดระวังในการปองกันมิใหผูอื่นใชบัญชีผูใชของตน
เพือ่เขาใชเครือขายและไมพยายามลวงรหูรือเปล่ียนรหัสผานของบัญชผีใูชของผอูืน่

ในกรณีที่ศูนยคอมพิวเตอร อนุญาตใหผูใชบริการเขาใชเครือขายได โดยไมตองมีบัญชี
ผใูชหรอืรหสัผาน เชน ในกรณขีองการเขาใชระบบหองสมดุ เปนตน ผใูชบรกิารกย็งัคงตองถอืปฏบิติั
ตามหลกัเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนดไวดวย

ขอ 8 บญัชผีใูชและทรพัยากรท่ีอยบูนเครือขาย ถอืเปนทรพัยสนิของมหาวิทยาลยัการที่
ผใูชบรกิารไดรบัอนุญาตใหมีสิทธิเขาใชเครือขายไดน้ัน ถอืเปนการใชสทิธิเพือ่ประโยชนทางวิชาการ
และประโยชนของทางราชการเทาน้ันและมหาวทิยาลยัสงวนไวซึง่สทิธดิงักลาวนีว้า จะใหผใูชบรกิาร
งดใชสทิธนิีเ้มือ่ใดกไ็ด

ขอ 9 บัญชีผูใชจะถูกกำหนดใหกับผูใชบริการเฉพาะตัวเทานั้น หามนำไปใหผูอื่นใช
โดยเดด็ขาด และหามบคุคลใด ใชบญัชผีใูชของบคุคลอืน่ไดดวย แมวาจะไดรบัอนญุาตจากเจาของ
บัญชีก็ตาม

ขอ 10 หามใชเครือขายเพ่ือการอ่ืนใด นอกเหนือจากวัตถปุระสงคทางการศึกษาหรือตามท่ี
ไดรบัอนุญาตจากมหาวทิยาลยั อาทิเชน ประโยชนทางธรุกจิของตนเองหรอืของผอูืน่ ประโยชนอืน่
ใดของบคุคลอืน่ทีไ่มมคีวามเกีย่วของกบัมหาวทิยาลยัโดยตรง การประกาศแจงความ การซือ้หรอื
การจำหนายสนิคา การนำขอมลูไปซือ้ขาย การรบับริการคนหาขอมูลโดยคดิคาบรกิาร การใหบรกิาร
โฆษณาสนิคา หรอื การเปดบรกิารอนิเทอรเน็ตแกบุคคลทัว่ไปเพือ่แสวงหากำไร เปนตน

ขอ 11 หามใชเครือขายเพ่ือกระทำการอันผิดกฎหมาย และหรือขัดตอศีลธรรม
อนัดขีองประชาชน รวมท้ังการกระทำใด ๆ อนัอาจสงผลกระทบตอการใชงานของผอูืน่ดวย

ขอ 12 หามใชเครือขายเพ่ือการขมข ูกาวราว กอกวน กอความรำคาญและเขาไปยงุเกีย่วกับ
งานของผอูืน่ รวมทัง้เพือ่การแสวงหาเพือ่จดัเกบ็ หรอืสงขอความหรอืภาพซึง่ไมสภุาพหยาบคาย
หรอืลามกอนาจาร
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ขอ 13 หามคัดลอก เปดเผย หรือถายโอน ขอมูล หรือซอฟตแวรในคอมพิวเตอรที่
มหาวทิยาลยัจดัหาไวใหใชโดยมไิดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยั หรอืหนวยงานผรูบัผดิชอบในการ
ใหบรกิารขอมลูหรอืซอฟตแวรนัน้ๆ

ขอ 14 หามคัดลอก อาน เปล่ียนช่ือ เปล่ียนแปลง หรือ ลบท้ิงขอมลู แฟมขอมลู หรอืผลลัพธ
ทีเ่ปนของผอูืน่หรอืของมหาวทิยาลยั โดยไมไดรบัอนุญาต

ขอ 15 หามดดัแปลงเครอืขาย ไมวาจะเปนฮารดแวร ซอฟตแวร และทรพัยากรระบบ เพือ่
ไปลดขีดความสามารถของระบบ หรือเพื่อท่ีจะทำใหไดทรัพยากรใชงานเพิ่มข้ึนหรือพยายามท่ี
จะเปลีย่นขอจำกัดของสิทธใินการเขาใชทรพัยากรระบบไปจากทีไ่ดรบัอนญุาต จากศนูยคอมพิวเตอร

ขอ 16 ผใูชบรกิารจะตองไมสรางภาระงานในระบบจนสงผลกระทบตอผใูชงานอืน่
ขอ 17 ในการใชเครือขายเพื่อเปนทางผานเพื่อเขาไปใชทรัพยากรระบบของบุคคล หรือ

องคกรอ่ืนทีเ่ชือ่มตอกับเครอืขายหรอืเขาใชเครือขายอินเทอรเน็ต ผใูชบรกิารตองถอืปฏบิตัติามระเบยีบ
และวธิปีฏบิตัขิององคกรทีเ่ปนเจาของทรพัยากรระบบนัน้ และถอืปฏบิตัติามมารยาทของกลมุอนิเทอร
เนต็ทีเ่กีย่วของอกีดวย  มหาวทิยาลยัจะถอืเอาการกระทำผดิตามขอหามในประกาศนีต้อทรพัยากร
ระบบนั้น ๆ เสมือนหนึ่งเปนการกระทำผิดตอมหาวิทยาลัยและจะดำเนินการตอผูกระทำผิด
เชนเดียวกับผกูระทำผดิตอมหาวทิยาลยั

ขอ 18 การนำเครือ่งคอมพวิเตอรหรอือปุกรณฮารดแวรอืน่ใด เขามาเชือ่มตอกบัเครอืขาย
ของมหาวิทยาลัย อันมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของเครือขาย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ศนูยคอมพิวเตอรเสยีกอน

ขอ 19 ในการใหบรกิารเครอืขาย ศนูยคอมพวิเตอร ไมรบัประกนัความถกูตองของผลลพัธ
จากการประมวลผลดวยทรพัยากรระบบของมหาวทิยาลยัและไมรบัผดิชอบตอความเสยีหายใด ๆ
ทีเ่ปนผลตอเนือ่งจากความผิดพลาดของผลลัพธน้ัน ๆ

ขอ 20 เครอืขายและทรพัยากรระบบของมหาวทิยาลยั เปนสมบตัขิองทางราชการ หามบุคคล
ภายนอกเขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต การเขาใชงานโดยพลการ ถือวาเปนการลวงละเมิดและ
ไมพยายามปฏบิติัตามขอกำหนดของทางราชการ ตองไดรบัการพจิารณาโทษจากทางมหาวทิยาลยั
และหรือ ไดรบัโทษตามกฎหมาย

ขอ 21 ศนูยคอมพิวเตอรจะไมรบัประกันในคุณภาพของการเกบ็ การรับสงขอมูลขาวสาร และ
การไมสามารถใชงานไดของระบบบางสวนหรือท้ังหมด และจะไมรบัผดิชอบในความเสยีหายของ
การใชงานอันเนือ่งมาจากวงจรส่ือสารชำรุด จานแมเหลก็ชำรุด ความลาชา แฟมขอมูลหรอืจดหมาย
สงไปไมถงึปลายทาง หรอืสงผิดสถานที ่และความผดิพลาดในขอมลูหรอืความเสยีหายอนัเกดิจาก
การลวงละเมิดโดยผอูืน่

ขอ 22 ศนูยคอมพวิเตอรทรงไวซึง่สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการเช่ือมตอ หรอืการใชงานและทรงไว
ซึง่สทิธทิีจ่ะยกเลกิหรอืระงับการเชือ่มตอ และหรอื การใชงานใด ๆ  ของผใูชบรกิารทีล่วงละเมดิหรือ
พยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบน้ี

ขอ 23 บญัชีผใูชทีศ่นูยคอมพิวเตอรใหกบัผใูชบริการ นัน้ ผใูชบริการตองเปนผรูบัผิดชอบ
ผลเสียหายตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้น เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายน้ัน มิไดเกิดขึ้นมาก
จากการกระทำของตนเอง

ขอ 24 กำหนดใหผใูชบรกิารทีต่องการนำอปุกรณมาเชือ่มตอกบัเครอืขายจะตองตดิตอขอ
คำปรกึษาและคำแนะนำวธิดีำเนนิการจากศนูยคอมพวิเตอรกอนและจะตองดำเนนิการใหเปนไปตาม
กฎระเบยีบขอกำหนดโดยเครงครดั เพือ่ใหการเชือ่มตออปุกรณตาง ๆ  เปนไปตามมาตรฐานทีก่ำหนด
และไมเกดิผลกระทบกบัประสทิธภิาพโดยรวมของเครอืขาย

ขอ 25 การขออนุญาตใชงานเครือขายภายในคณะ หมายเลขไอพี และช่ือโดเมน จะตอง
ไดรบัความเห็นชอบจากศูนยคอมพิวเตอร

ขอ 26 ศนูยคอมพวิเตอร ไมอนญุาตใหบคุคลใด กระทำการเคลือ่นยาย หรอืทำการใด ๆ
ตอสวนประกอบใด ๆ ของเครอืขาย โดยพลการ เพราะอาจกอใหเกดิความเสยีหายแกเครอืขาย
ของมหาวทิยาลยัได

ขอ 27 การนำเคร่ืองคอมพวิเตอรเชือ่มตอกบัเครอืขาย โดยใหบรกิารทีเ่ปนสาธารณะกบั
หนวยงานในสงักดั ผทูีร่บัผดิชอบ จะตองทำการลงทะเบยีนเครือ่งดงักลาวกบัศนูยคอมพวิเตอร อาทิ
เชน การขอใชชือ่ หมายเลขประจำเครือ่ง และหมายเลขไอพ ีเปนตน รวมทัง้ระบบุรกิารสาธารณะ
ทีจ่ะใหบรกิาร โดยใหทำเรือ่งผานคณะมายงัศนูยคอมพวิเตอร เพือ่รับรองการลงทะเบยีน

ขอ 28 ในกรณทีีศ่นูยคอมพวิเตอร ตรวจสอบพบวา เครอืขายภายในคณะใด กอใหเกดิความ
ผดิปกตขิองเครอืขายศนูยคอมพวิเตอรอาจจะหยดุใหบรกิารจากอปุกรณของสวนกลาง โดยไมมกีาร
แจงใหทราบลวงหนาจนกวาจะมกีารแกไข ใหทำงานไดเปนปกติกอน

ขอ 29 คณะทีป่ระสงคจะใหบรกิารเครอืขายอนิเทอรเนต็ ผานระบบโทรศพัท จะตองไดรบั
ความเหน็ชอบจากศนูยคอมพิวเตอรกอน

ขอ 30 ผใูชบรกิารทีฝ่าฝนและไมปฏบิตัติามประกาศนี ้จะไดรบัโทษตามระดบัการลงโทษ
ดงัตอไปน้ี

30.1 กรณีผกูระทำผดิเปนนกัศกึษา ขาราชการ และบุคลากรของมหาวทิยาลยั
30.1.1 สำหรบันกัศกึษา

31.1.1.1 ตกัเตอืน และหรอืระงบัสิทธกิารใชเครือขายตัง้แต
หนึง่ภาคการศึกษาข้ึนไป หรอื

30.1.1.2 ใหคณะหรือกองกิจการนักศกึษา ดำเนินการพิจารณา
โทษ ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ตอไป
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ขอ 13 หามคัดลอก เปดเผย หรือถายโอน ขอมูล หรือซอฟตแวรในคอมพิวเตอรที่
มหาวทิยาลยัจดัหาไวใหใชโดยมไิดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยั หรอืหนวยงานผรูบัผดิชอบในการ
ใหบรกิารขอมูลหรอืซอฟตแวรนัน้ๆ

ขอ 14 หามคัดลอก อาน เปล่ียนช่ือ เปล่ียนแปลง หรือ ลบท้ิงขอมูล แฟมขอมลู หรอืผลลัพธ
ทีเ่ปนของผอูืน่หรอืของมหาวทิยาลยั โดยไมไดรบัอนุญาต

ขอ 15 หามดดัแปลงเครอืขาย ไมวาจะเปนฮารดแวร ซอฟตแวร และทรพัยากรระบบ เพือ่
ไปลดขีดความสามารถของระบบ หรือเพื่อท่ีจะทำใหไดทรัพยากรใชงานเพ่ิมขึ้นหรือพยายามที่
จะเปลีย่นขอจำกดัของสทิธใินการเขาใชทรพัยากรระบบไปจากทีไ่ดรับอนญุาต จากศนูยคอมพิวเตอร

ขอ 16 ผใูชบรกิารจะตองไมสรางภาระงานในระบบจนสงผลกระทบตอผใูชงานอืน่
ขอ 17 ในการใชเครือขายเพื่อเปนทางผานเพื่อเขาไปใชทรัพยากรระบบของบุคคล หรือ

องคกรอืน่ท่ีเชือ่มตอกบัเครอืขายหรอืเขาใชเครือขายอินเทอรเน็ต ผใูชบรกิารตองถือปฏบิติัตามระเบยีบ
และวธิปีฏบิตัขิององคกรทีเ่ปนเจาของทรพัยากรระบบนัน้ และถอืปฏบิตัติามมารยาทของกลมุอนิเทอร
เนต็ทีเ่กีย่วของอกีดวย  มหาวทิยาลยัจะถอืเอาการกระทำผดิตามขอหามในประกาศนีต้อทรพัยากร
ระบบนั้น ๆ เสมือนหนึ่งเปนการกระทำผิดตอมหาวิทยาลัยและจะดำเนินการตอผูกระทำผิด
เชนเดยีวกบัผกูระทำผดิตอมหาวทิยาลยั

ขอ 18 การนำเครือ่งคอมพวิเตอรหรอือปุกรณฮารดแวรอืน่ใด เขามาเชือ่มตอกบัเครอืขาย
ของมหาวิทยาลัย อันมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของเครือขาย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ศนูยคอมพิวเตอรเสยีกอน

ขอ 19 ในการใหบรกิารเครอืขาย ศนูยคอมพวิเตอร ไมรบัประกนัความถกูตองของผลลพัธ
จากการประมวลผลดวยทรัพยากรระบบของมหาวทิยาลยัและไมรบัผดิชอบตอความเสยีหายใด ๆ
ทีเ่ปนผลตอเนือ่งจากความผิดพลาดของผลลัพธน้ัน ๆ

ขอ 20 เครอืขายและทรพัยากรระบบของมหาวทิยาลยั เปนสมบตัขิองทางราชการ หามบคุคล
ภายนอกเขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต การเขาใชงานโดยพลการ ถือวาเปนการลวงละเมิดและ
ไมพยายามปฏบิตัติามขอกำหนดของทางราชการ ตองไดรบัการพจิารณาโทษจากทางมหาวทิยาลยั
และหรือ ไดรบัโทษตามกฎหมาย

ขอ 21 ศนูยคอมพิวเตอรจะไมรบัประกันในคุณภาพของการเกบ็ การรับสงขอมูลขาวสาร และ
การไมสามารถใชงานไดของระบบบางสวนหรือท้ังหมด และจะไมรับผดิชอบในความเสยีหายของ
การใชงานอันเนือ่งมาจากวงจรส่ือสารชำรุด จานแมเหลก็ชำรุด ความลาชา แฟมขอมลูหรือจดหมาย
สงไปไมถงึปลายทาง หรอืสงผดิสถานที ่และความผดิพลาดในขอมูลหรอืความเสยีหายอนัเกดิจาก
การลวงละเมิดโดยผอูืน่

ขอ 22 ศนูยคอมพวิเตอรทรงไวซึง่สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการเชือ่มตอ หรอืการใชงานและทรงไว
ซึง่สทิธิทีจ่ะยกเลกิหรอืระงบัการเชือ่มตอ และหรอื การใชงานใด ๆ  ของผใูชบรกิารทีล่วงละเมดิหรอื
พยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบน้ี

ขอ 23 บญัชีผใูชทีศ่นูยคอมพิวเตอรใหกบัผใูชบริการ นัน้ ผใูชบริการตองเปนผรูบัผิดชอบ
ผลเสียหายตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้น เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้น มิไดเกิดข้ึนมาก
จากการกระทำของตนเอง

ขอ 24 กำหนดใหผใูชบรกิารทีต่องการนำอปุกรณมาเชือ่มตอกบัเครอืขายจะตองตดิตอขอ
คำปรกึษาและคำแนะนำวธิดีำเนนิการจากศนูยคอมพวิเตอรกอนและจะตองดำเนนิการใหเปนไปตาม
กฎระเบยีบขอกำหนดโดยเครงครัด เพือ่ใหการเชือ่มตออปุกรณตาง ๆ  เปนไปตามมาตรฐานทีก่ำหนด
และไมเกดิผลกระทบกบัประสทิธภิาพโดยรวมของเครอืขาย

ขอ 25 การขออนุญาตใชงานเครือขายภายในคณะ หมายเลขไอพี และช่ือโดเมน จะตอง
ไดรบัความเห็นชอบจากศูนยคอมพิวเตอร

ขอ 26 ศนูยคอมพวิเตอร ไมอนุญาตใหบุคคลใด กระทำการเคลือ่นยาย หรอืทำการใด ๆ
ตอสวนประกอบใด ๆ ของเครอืขาย โดยพลการ เพราะอาจกอใหเกดิความเสยีหายแกเครอืขาย
ของมหาวทิยาลยัได

ขอ 27 การนำเคร่ืองคอมพวิเตอรเชือ่มตอกบัเครอืขาย โดยใหบรกิารทีเ่ปนสาธารณะกบั
หนวยงานในสงักดั ผทูีร่บัผดิชอบ จะตองทำการลงทะเบยีนเครือ่งดงักลาวกบัศูนยคอมพวิเตอร อาทิ
เชน การขอใชช่ือ หมายเลขประจำเครือ่ง และหมายเลขไอพ ีเปนตน รวมทัง้ระบบุรกิารสาธารณะ
ทีจ่ะใหบรกิาร โดยใหทำเรือ่งผานคณะมายงัศนูยคอมพวิเตอร เพือ่รบัรองการลงทะเบยีน

ขอ 28 ในกรณทีีศ่นูยคอมพวิเตอร ตรวจสอบพบวา เครือขายภายในคณะใด กอใหเกดิความ
ผดิปกติของเครอืขายศนูยคอมพวิเตอรอาจจะหยดุใหบรกิารจากอปุกรณของสวนกลาง โดยไมมกีาร
แจงใหทราบลวงหนาจนกวาจะมีการแกไข ใหทำงานไดเปนปกติกอน

ขอ 29 คณะทีป่ระสงคจะใหบรกิารเครอืขายอนิเทอรเน็ต ผานระบบโทรศพัท จะตองไดรบั
ความเหน็ชอบจากศนูยคอมพวิเตอรกอน

ขอ 30 ผใูชบรกิารท่ีฝาฝนและไมปฏบัิตติามประกาศนี ้จะไดรบัโทษตามระดบัการลงโทษ
ดงัตอไปน้ี

30.1 กรณผีกูระทำผดิเปนนกัศกึษา ขาราชการ และบคุลากรของมหาวทิยาลยั
30.1.1 สำหรบันักศกึษา

31.1.1.1 ตกัเตอืน และหรอืระงบัสทิธกิารใชเครอืขายต้ังแต
หนึง่ภาคการศึกษาข้ึนไป หรอื

30.1.1.2 ใหคณะหรือกองกิจการนักศึกษา ดำเนินการพิจารณา
โทษ ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ตอไป
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30.1.2 สำหรบัขาราชการและบุคลากร
30.1.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครอืขายระยะเวลา

ตามความเหมาะสม หรอื
30.1.2.2 แจงใหผบูงัคบับญัชาเพือ่ดำเนนิการทางวนัิยตอไป

30.2 กรณผีกูระทำผิดไมใชบคุลากรของมหาวิทยาลยั
30.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครอืขายหรอื
30.2.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย

ขอ 31 ใหผูอำนวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัย
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามประกาศนีใ้หผอูำนวยการเปนผมูอีำนาจวนิิจฉยั และใหถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วนัที ่2 เมษายน  พ.ศ.  2545

(ลงชือ่)     ปรญิญา   จนิดาประเสรฐิ
                                                   (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ)
                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 331/2552)

เรือ่ง สทิธหินาทีแ่ละความรับผดิชอบของผใูชบริการและผดูแูลระบบ
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลยัขอนแกน

ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกนมีหนาทีต่ามความในพระราชบญัญัติวาดวยการกระทำความผดิ
เกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และเพ่ือเปนแนวทางในการใชบรกิารและดูแลระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหบรรลุเปาหมายในการมีระบบคอมพิวเตอรที่มีความม่ันคง
มปีระสทิธภิาพสงู และบงัเกิดผลดตีอทางราชการ

ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบั ขอ 8 และขอ 9 แหงระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยการ
ดแูลระบบคอมพวิเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุ
คณบดี ในคราวประชุมคร้ังที ่1/2552 เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2552 จงึประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 331/2552) เรือ่ง
สทิธหินาทีแ่ละความรบัผดิชอบของผใูชบรกิารและผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หมผีลบงัคบัใช นบัแตวันทีอ่อกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขดัหรือแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

นีแ้ทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบดี” หมายถึง อธกิารบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั ศนูย

สถาบนั สำนกั หรอืหนวยงานท่ีเรยีก
ชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ
และใหหมายความรวมถึงองคกร
ในกำกับมหาวิทยาลัย

“คณบดี” หมายถึง คณบดี ผอูำนวยการศูนย สถาบัน
สำนกั หรอืหวัหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ และ
ใหหมายความรวมถงึองคกรใน
กำกบัมหาวิทยาลัย

*******************
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30.1.2 สำหรบัขาราชการและบุคลากร
30.1.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครอืขายระยะเวลา

ตามความเหมาะสม หรอื
30.1.2.2 แจงใหผบูงัคบับญัชาเพือ่ดำเนินการทางวนัิยตอไป

30.2 กรณผีกูระทำผิดไมใชบคุลากรของมหาวิทยาลยั
30.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครอืขายหรอื
30.2.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย

ขอ 31 ใหผูอำนวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัย
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามประกาศนีใ้หผอูำนวยการเปนผมูอีำนาจวนิิจฉยั และใหถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วนัที ่2 เมษายน  พ.ศ.  2545

(ลงชือ่)     ปรญิญา   จนิดาประเสรฐิ
                                                   (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ)
                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 331/2552)

เรือ่ง สทิธหินาทีแ่ละความรับผดิชอบของผใูชบรกิารและผดูแูลระบบ
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลยัขอนแกน

ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกนมีหนาทีต่ามความในพระราชบญัญัตวิาดวยการกระทำความผดิ
เกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และเพ่ือเปนแนวทางในการใชบรกิารและดูแลระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหบรรลุเปาหมายในการมีระบบคอมพิวเตอรที่มีความม่ันคง
มปีระสทิธภิาพสงู และบงัเกดิผลดตีอทางราชการ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบั ขอ 8 และขอ 9 แหงระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยการ
ดแูลระบบคอมพวิเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุ
คณบดี ในคราวประชุมคร้ังที ่1/2552 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2552 จงึประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 331/2552) เรือ่ง
สทิธิหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของผใูชบรกิารและผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หมผีลบงัคับใช นบัแตวันทีอ่อกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขดัหรอืแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

นีแ้ทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั ศนูย

สถาบัน สำนกั หรอืหนวยงานท่ีเรยีก
ชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ
และใหหมายความรวมถึงองคกร
ในกำกับมหาวิทยาลัย

“คณบดี” หมายถึง คณบดี ผอูำนวยการศูนย สถาบัน
สำนกั หรอืหวัหนาหนวยงานท่ีเรยีกช่ือ
อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ และ
ใหหมายความรวมถงึองคกรใน
กำกบัมหาวิทยาลัย

*******************
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“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถึง ศนูยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
“บคุลากร” หมายถงึ บคุลากรทุกคนท่ีสงักดัและปฏิบตังิาน

ในมหาวทิยาลยัและใหหมายความ
รวมถึงพนกังานองคกรในกำกับ
มหาวิทยาลัย

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อปุกรณหรอืชดุอปุกรณของ
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มการทำงานเขา
ดวยกนั โดยไดมกีารกำหนดคำส่ัง
ชดุคำสัง่ หรอืสิง่อืน่ใด และแนวทาง
ปฏิบตังิานใหอปุกรณหรอืชดุอปุกรณ
ทำหนาท่ีประมวลผลขอมลูโดย
อตัโนมัติ

“ขอมลูคอมพวิเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คำสัง่ ชดุคำสัง่ หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาทีอ่ยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูล
อเิลก็ทรอนกิสตามกฎหมายวาดวย
ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสดวย

“ขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูลเกีย่วกบัการตดิตอส่ือสารของ
ระบบคอมพิวเตอร ซึง่แสดงถึงแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง
เวลา วนัที ่ปรมิาณ ระยะเวลา ชนดิ
ของบรกิาร หรอือืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบั
การติดตอสือ่สารของระบบ
คอมพวิเตอรน้ัน

“ผใูชบรกิาร” หมายถึง ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอร
ของมหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคา
ใชบรกิารหรือไมกต็าม

“ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง บคุลากรของมหาวิทยาลยัทีไ่ดรับ
แตงตัง้ใหดแูลรับผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรือขอมลูคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร

“บัญชีผูใช” หมายถึง รายชือ่ผใูชและรหสัผานทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพิวเตอรกำหนดใหกบัผใูช
บรกิาร

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม
ประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผมูอีำนาจวินิจฉยั และใหถอืเปนทีส่ดุ

หมวด 1
ผใูชบริการ

ขอ 6 สทิธหินาทีแ่ละความรบัผดิชอบของผใูชบรกิาร
6.1 ผใูชบริการมสีทิธใิชบริการระบบคอมพวิเตอรทีใ่หบริการขอมลูสาธารณะ

โดยไมตองมีบญัชีผใูช ไดแก เว็บเชิรฟเวอรประชาสัมพนัธหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย เชริฟเวอรบรกิารแฟมขอมลูสาธารณะของมหาวิทยาลัย (Public
FTP servers) หรือ เชริฟเวอรสาธารณะอ่ืน ๆ

6.2 กรณนีอกเหนอืขอ 6.1 ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอรตองมบีญัชผีใูชทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพวิเตอรกำหนดใหเพือ่เขาใชบรกิาร ผใูชบรกิารตองแสดงบตัร
ประจำตัวเจาหนาทีข่องรัฐ บตัรประจำตัวนักศกึษา บตัรประชาชน หรอืเอกสาร
แสดงตวัอืน่ ๆ  ทีอ่อกโดยราชการ รวมถงึใหขอมลูประจำตวัทีถ่กูตองและ
เปนปจจบุนัตอผดูแูลระบบคอมพิวเตอรในการสรางบญัชีผใูช

6.3 รหสัผานถอืเปนขอมลูลบั ผใูชบรกิารมหีนาทีร่กัษาความลบัของรหสัผานมใิห
ผอูืน่ลวงร ูหากผใูชบรกิารลมืรหสัผาน ผใูชบรกิารมสีทิธริองขอใหผดูแูลระบบ
คอมพิวเตอรตัง้รหัสผานเร่ิมตนใหม (Reset password)

6.4 ผใูชบรกิารมสิีทธใิชระบบคอมพวิเตอรผานทางบญัชีผใูชของตนเทานัน้
หามใชบญัชผีใูชของผใูชบรกิารอืน่ ไมวาเจาของบญัชผีใูชจะยนิยอมหรอืไม
กต็าม

6.5 ผใูชบริการมหีนาทีร่บัผดิชอบขอมลูคอมพวิเตอรทีต่นนำเขาสรูะบบ
คอมพวิเตอร รวมถึงการกระทำใด ๆ อนักระทำผานทางบญัชผีใูชของตน
ยกเวนกรณีทีส่ามารถพสูิจนทราบไดวาไมใชการกระทำของตน
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“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถึง ศนูยคอมพิวเตอร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
“บคุลากร” หมายถงึ บคุลากรทุกคนท่ีสงักดัและปฏิบตังิาน

ในมหาวทิยาลยัและใหหมายความ
รวมถึงพนกังานองคกรในกำกับ
มหาวิทยาลัย

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อปุกรณหรอืชดุอปุกรณของ
คอมพิวเตอรทีเ่ช่ือมการทำงานเขา
ดวยกนั โดยไดมกีารกำหนดคำสัง่
ชดุคำสัง่ หรอืสิง่อืน่ใด และแนวทาง
ปฏบัิตงิานใหอปุกรณหรอืชดุอปุกรณ
ทำหนาทีป่ระมวลผลขอมลูโดย
อตัโนมัติ

“ขอมลูคอมพวิเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คำสัง่ ชดุคำสัง่ หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาทีอ่ยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูล
อเิลก็ทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย
ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสดวย

“ขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูลเก่ียวกบัการติดตอส่ือสารของ
ระบบคอมพิวเตอร ซึง่แสดงถึงแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง
เวลา วนัที ่ปรมิาณ ระยะเวลา ชนิด
ของบริการ หรอือืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบั
การติดตอสือ่สารของระบบ
คอมพวิเตอรน้ัน

“ผใูชบรกิาร” หมายถึง ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอร
ของมหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคา
ใชบรกิารหรือไมกต็าม

“ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง บคุลากรของมหาวทิยาลยัท่ีไดรบั
แตงต้ังใหดแูลรบัผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรอืขอมลูคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร

“บัญชีผูใช” หมายถึง รายชือ่ผใูชและรหสัผานทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพิวเตอรกำหนดใหกบัผใูช
บรกิาร

ขอ 5 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม
ประกาศน้ี ใหอธิการบดเีปนผมูอีำนาจวนิิจฉยั และใหถอืเปนทีส่ดุ

หมวด 1
ผใูชบริการ

ขอ 6 สทิธหินาท่ีและความรบัผิดชอบของผใูชบริการ
6.1 ผใูชบรกิารมสีทิธใิชบรกิารระบบคอมพวิเตอรทีใ่หบรกิารขอมลูสาธารณะ

โดยไมตองมีบัญชีผใูช ไดแก เว็บเชิรฟเวอรประชาสัมพนัธหนวยงานของ
มหาวิทยาลยั เชริฟเวอรบริการแฟมขอมลูสาธารณะของมหาวิทยาลยั (Public
FTP servers) หรือ เชริฟเวอรสาธารณะอ่ืน ๆ

6.2 กรณนีอกเหนือขอ 6.1 ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอรตองมีบญัชผีใูชทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพิวเตอรกำหนดใหเพือ่เขาใชบรกิาร ผใูชบรกิารตองแสดงบัตร
ประจำตัวเจาหนาทีข่องรัฐ บตัรประจำตัวนักศึกษา บตัรประชาชน หรอืเอกสาร
แสดงตวัอืน่ ๆ  ทีอ่อกโดยราชการ รวมถงึใหขอมลูประจำตัวทีถ่กูตองและ
เปนปจจุบนัตอผดูแูลระบบคอมพิวเตอรในการสรางบัญชผีใูช

6.3 รหสัผานถอืเปนขอมลูลบั ผใูชบริการมหีนาทีร่กัษาความลบัของรหสัผานมใิห
ผอูืน่ลวงร ูหากผใูชบรกิารลมืรหสัผาน ผใูชบรกิารมสีทิธริองขอใหผดูแูลระบบ
คอมพิวเตอรตัง้รหัสผานเร่ิมตนใหม (Reset password)

6.4 ผใูชบรกิารมสีทิธใิชระบบคอมพวิเตอรผานทางบญัชผีใูชของตนเทานัน้
หามใชบัญชผีใูชของผใูชบรกิารอ่ืน ไมวาเจาของบญัชผีใูชจะยนิยอมหรอืไม
กต็าม

6.5 ผใูชบรกิารมหีนาทีร่บัผดิชอบขอมูลคอมพวิเตอรทีต่นนำเขาสรูะบบ
คอมพวิเตอร รวมถึงการกระทำใด ๆ อนักระทำผานทางบญัชผีใูชของตน
ยกเวนกรณทีีส่ามารถพสิจูนทราบไดวาไมใชการกระทำของตน
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6.6 ผใูชบรกิารมีสทิธิทราบระดับสทิธ ิและสถานะของบัญชผีใูชของตน รวมถึง
บนัทึกการเขาใชงานระบบคอมพวิเตอรผานทางบญัชีผใูชของตนยอนหลงัได
ไมนอยกวา 3 เดือน และใหถอืวาขอมลูดงักลาวเปนความลับ

6.7 ผใูชบรกิารทีก่ระทำผดิกฎหมายตามพระราชบญัญติัวาดวยการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรอืกฎระเบียบของทางราชการ
ดงัตอไปนี ้จะตองรับโทษทางแพงและทางอาญา รวมถงึการดำเนินการ
ทางวินัย
6.7.1 ทำลายขอมลูคอมพวิเตอรของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ
6.7.2 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรปลอมไมวาทัง้หมด

หรือบางสวน หรือขอมลูคอมพวิเตอรอนัเปนเทจ็ โดยประการท่ีนา
จะเกดิความเสยีหายแกผอูืน่หรอืประชาชน

6.7.3 นำเขาสรูะบบคอมพิวเตอรซึง่ขอมลูคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ โดย
ประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือ
กอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน

6.7.4 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัเปนความผิด
เกีย่วกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรอืความผิดเก่ียวกับการ
กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

6.7.5 นำสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมูลคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัมีลกัษณะลามก
และขอมลูคอมพวิเตอรนัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเขาถงึได

6.7.6 เผยแพรหรอืสงตอซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรโดยรอูยแูลววาเปนขอมลู
คอมพิวเตอร ตาม 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 หรอื 6.7.5

ขอ 7 ผใูชบรกิารท่ีฝาฝน หรอืไมปฏบัิตติามประกาศนี ้จะไดรบัการพจิารณาโทษ ดงันี้
7.1 กรณีทีผ่กูระทำผิดเปนนกัศกึษามหาวิทยาลัย

7.1.1 ตกัเตอืนและหรือ ระงบัสิทธิการใชงานระบบคอมพวิเตอร ตัง้แต
หน่ึงภาคการศกึษาเปนตนไป

7.1.2 ใหคณะ หรอืกองกจิการนกัศกึษา ดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

7.1.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.1.4 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลยัเหน็สมควร

7.2 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคลากรสงักดัมหาวทิยาลยั
7.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม

7.2.2 ใหผบูงัคบับญัชาดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย

7.2.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.2.4 ดำเนนิการอืน่ ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัเหน็สมควร

7.3 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคคลภายนอก
7.3.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม
7.3.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.3.3 ดำเนนิการอืน่ ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัเหน็สมควร

หมวด 2
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร

ขอ 8 สทิธหินาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
8.1 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรตองปฏบิตัติามสทิธหินาทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของผใูชบรกิารทกุประการ
8.2 สทิธหินาทีแ่ละความรับผดิชอบของผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมขีอบเขตเฉพาะ

ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรทีผ่ดูแูลระบบคอมพิวเตอรไดรบั
มอบหมายเทานัน้

8.3 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมหีนาท่ีสรางบญัชผีใูช และกำหนดระดับสิทธกิาร
ใหบรกิารของระบบคอมพวิเตอรใหแกผใูชบรกิาร และเกบ็รกัษาบญัชีผใูชและ
ขอมลูประจำตวัของผใูชบริการดวยวธิกีารทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัและ
เปนความลบั

8.4 หามผดูแูลระบบคอมพวิเตอรเปดเผยหรอืแกไขเปลีย่นแปลงขอมลูของผใูช
บรกิารยกเวนกรณีดงัตอไปนี้
8.4.1 ไดรบัคำสัง่จากพนกังานเจาหนาที ่หรอืคำสัง่ศาลใหสงมอบขอมลู

เกีย่วกับผใูชบรกิารเพ่ือประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่
มเีหตอุนัควรเช่ือไดวามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญตัวิาดวย
การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

8.4.2 ไดรบัคำสัง่ลงนามโดยอธกิารบด ีคณบด ีหรอืผอูำนวยการ หรอืผทูี่
ไดรบัมอบหมายจากอธกิารบด ีคณบด ีหรอืผอูำนวยการ ใหเปดเผย
แกไข ระงับ เพิกถอน หรอืลบบัญชผีใูช



413                      กัลปพฤกษ์ ช่อที่ 54  

6.6 ผใูชบรกิารมสีทิธิทราบระดับสทิธ ิและสถานะของบัญชผีใูชของตน รวมถึง
บนัทึกการเขาใชงานระบบคอมพวิเตอรผานทางบญัชีผใูชของตนยอนหลงัได
ไมนอยกวา 3 เดือน และใหถอืวาขอมลูดงักลาวเปนความลบั

6.7 ผใูชบรกิารทีก่ระทำผดิกฎหมายตามพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรอืกฎระเบียบของทางราชการ
ดงัตอไปนี ้จะตองรับโทษทางแพงและทางอาญา รวมถึงการดำเนินการ
ทางวินัย
6.7.1 ทำลายขอมลูคอมพวิเตอรของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ
6.7.2 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรปลอมไมวาทัง้หมด

หรอืบางสวน หรือขอมลูคอมพวิเตอรอันเปนเทจ็ โดยประการท่ีนา
จะเกดิความเสยีหายแกผอูืน่หรอืประชาชน

6.7.3 นำเขาสรูะบบคอมพิวเตอรซึง่ขอมลูคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ โดย
ประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือ
กอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน

6.7.4 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัเปนความผิด
เกีย่วกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเก่ียวกับการ
กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

6.7.5 นำสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมูลคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัมลีกัษณะลามก
และขอมลูคอมพวิเตอรนัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเขาถงึได

6.7.6 เผยแพรหรอืสงตอซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรโดยรอูยแูลววาเปนขอมลู
คอมพิวเตอร ตาม 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 หรอื 6.7.5

ขอ 7 ผใูชบรกิารทีฝ่าฝน หรอืไมปฏบัิตติามประกาศนี ้จะไดรบัการพจิารณาโทษ ดงันี้
7.1 กรณีทีผ่กูระทำผิดเปนนกัศกึษามหาวิทยาลัย

7.1.1 ตกัเตอืนและหรือ ระงบัสิทธิการใชงานระบบคอมพวิเตอร ตัง้แต
หนึง่ภาคการศกึษาเปนตนไป

7.1.2 ใหคณะ หรอืกองกจิการนกัศกึษา ดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

7.1.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.1.4 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยเหน็สมควร

7.2 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคลากรสงักดัมหาวทิยาลยั
7.2.1 ตกัเตือน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพิวเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม

7.2.2 ใหผบูงัคับบญัชาดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย

7.2.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.2.4 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลยัเหน็สมควร

7.3 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคคลภายนอก
7.3.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม
7.3.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.3.3 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลยัเหน็สมควร

หมวด 2
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร

ขอ 8 สทิธหินาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
8.1 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรตองปฏบัิตติามสทิธหินาท่ีและความรบัผดิชอบ

ของผใูชบรกิารทกุประการ
8.2 สทิธหินาทีแ่ละความรับผดิชอบของผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมขีอบเขตเฉพาะ

ระบบคอมพิวเตอรหรอืขอมูลคอมพิวเตอรทีผ่ดูแูลระบบคอมพิวเตอรไดรบั
มอบหมายเทาน้ัน

8.3 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมหีนาทีส่รางบญัชผีใูช และกำหนดระดับสทิธกิาร
ใหบรกิารของระบบคอมพวิเตอรใหแกผใูชบรกิาร และเกบ็รกัษาบญัชีผใูชและ
ขอมูลประจำตวัของผใูชบรกิารดวยวิธกีารทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัและ
เปนความลบั

8.4 หามผดูแูลระบบคอมพวิเตอรเปดเผยหรอืแกไขเปลีย่นแปลงขอมลูของผใูช
บรกิารยกเวนกรณดีงัตอไปนี้
8.4.1 ไดรบัคำสัง่จากพนักงานเจาหนาท่ี หรอืคำสัง่ศาลใหสงมอบขอมลู

เกีย่วกับผใูชบรกิารเพือ่ประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่
มเีหตอุนัควรเช่ือไดวามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญตัวิาดวย
การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

8.4.2 ไดรบัคำสัง่ลงนามโดยอธกิารบด ีคณบดี หรอืผอูำนวยการ หรอืผทูี่
ไดรบัมอบหมายจากอธกิารบด ีคณบด ีหรอืผอูำนวยการ ใหเปดเผย
แกไข ระงับ เพกิถอน หรอืลบบัญชผีใูช
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8.4.3 ผใูชบริการทีเ่ปนเจาของบญัชผีใูช รองขอใหมีการตัง้รหสัผานเริม่ตนใหม
8.4.4 มเีหตอุนัควรอืน่ ๆ  ซึง่จะตองไดรบัอนญุาตเปนลายลกัษณอกัษรจาก

ผบูงัคับบญัชาตามขอ 8.4.2
8.5 ในการตัง้รหสัผานเร่ิมตนใหม ผใูชบริการตองย่ืนเอกสารตรวจสอบเพือ่

แสดงตน และใหดำเนนิการต้ังรหัสผานเร่ิมตนใหมดวยวธิทีีผ่ดูแูลระบบ
คอมพวิเตอรไมสามารถทราบรหสัผาน

8.6 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหีนาทีเ่กบ็รกัษาขอมูลจราจรทางคอมพวิเตอรของ
ระบบคอมพิวเตอรทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนไปตามความในมาตรา 26
แหงพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง
หลกัเกณฑการเกบ็รักษาขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบรกิาร
พ.ศ. 2550 ประกอบกบัระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยการดแูลระบบ
คอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพวิเตอร พ.ศ. 2551

8.7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมีหนาทีร่บัผดิชอบขอมลูคอมพวิเตอรทัง้หมด
ในระบบคอมพวิเตอร ยกเวนขอมลูคอมพวิเตอรทีส่ามารถยนืยนัตวับคุคล
ทีน่ำเขาซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรนัน้สรูะบบคอมพวิเตอร

8.8 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมีสทิธิระงบัหรอืเพกิถอนการใหบริการของผใูชบริการ
ทีฝ่าฝนประกาศฉบบันี ้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรอืขดัตอศลีธรรม
อนัดขีองประชาชน รวมถึงการกระทำใด ๆ  ทีส่งผลกระทบสรางความเสียหาย
ตอผใูชบริการอืน่ หรอืประชาชน

8.9 ผดูแูลระบบมหีนาท่ีบำรงุรกัษาระบบใหมีความมัน่คงอยางตอเนือ่ง และมสีทิธิ
ดำเนนิการมาตรการทีถู่กตองตามหลกัวชิาการในการเพิม่ประสทิธภิาพ รกัษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความเปนสวนตัวของขอมูลคอมพิวเตอร
หากการบำรุงรกัษาหรือการดำเนินการดังกลาวจำเปนตองระงับการใหบรกิาร
ตองแจงใหผใูชบรกิารทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวนัทำการ ยกเวนในกรณี
ฉกุเฉินและมีความจำเปน ผดูแูลระบบอาจระงับการใหบรกิารไดทนัที โดยใช
วธิกีารทีส่ามารถรกัษาความมัน่คงขอมลูคอมพวิเตอรใหไดมากทีส่ดุ และสง
ผลกระทบตอการบรกิารนอยทีส่ดุ

ขอ 9 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรทีฝ่าฝน หรอืไมปฏบัิตติามประกาศน้ี จะไดรบัการพิจารณาโทษ
ดังนี้

9.1 ตกัเตือน และหรือระงับสทิธกิารใชงานระบบคอมพิวเตอร และหรือ ระงับสทิธิ
ในการดแูลรกัษาระบบคอมพวิเตอรทีอ่ยใูนความรบัผดิชอบ เปนระยะเวลา
ตามความเหมาะสม

9.2 ใหผบูงัคบับญัชาดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย

9.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
9.4 ดำเนนิการอืน่ ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัเหน็สมควร

ประกาศ  ณ  วนัที ่19 กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2552

                                                        (ลงชือ่)     สมุนต   สกลไชย
                                                            (รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย)
                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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8.4.3 ผใูชบริการทีเ่ปนเจาของบญัชผีใูช รองขอใหมกีารตัง้รหสัผานเริม่ตนใหม
8.4.4 มเีหตอุนัควรอืน่ ๆ  ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอกัษรจาก

ผบูงัคับบญัชาตามขอ 8.4.2
8.5 ในการตัง้รหสัผานเริม่ตนใหม ผใูชบริการตองยืน่เอกสารตรวจสอบเพือ่

แสดงตน และใหดำเนนิการต้ังรหัสผานเร่ิมตนใหมดวยวิธทีีผ่ดูแูลระบบ
คอมพวิเตอรไมสามารถทราบรหสัผาน

8.6 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหีนาทีเ่กบ็รกัษาขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอรของ
ระบบคอมพิวเตอรทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนไปตามความในมาตรา 26
แหงพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง
หลกัเกณฑการเกบ็รักษาขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบรกิาร
พ.ศ. 2550 ประกอบกบัระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยการดแูลระบบ
คอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพวิเตอร พ.ศ. 2551

8.7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมีหนาทีร่บัผดิชอบขอมูลคอมพวิเตอรทัง้หมด
ในระบบคอมพวิเตอร ยกเวนขอมลูคอมพวิเตอรทีส่ามารถยนืยนัตวับคุคล
ทีน่ำเขาซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรนัน้สรูะบบคอมพวิเตอร

8.8 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมีสทิธิระงบัหรอืเพิกถอนการใหบริการของผใูชบริการ
ทีฝ่าฝนประกาศฉบบันี ้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรอืขัดตอศลีธรรม
อนัดีของประชาชน รวมถึงการกระทำใด ๆ  ทีส่งผลกระทบสรางความเสียหาย
ตอผใูชบริการอืน่ หรอืประชาชน

8.9 ผดูแูลระบบมหีนาท่ีบำรงุรกัษาระบบใหมีความมัน่คงอยางตอเนือ่ง และมสีทิธิ
ดำเนนิการมาตรการทีถู่กตองตามหลกัวชิาการในการเพิม่ประสทิธภิาพ รกัษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความเปนสวนตัวของขอมลูคอมพิวเตอร
หากการบำรุงรกัษาหรือการดำเนินการดังกลาวจำเปนตองระงับการใหบรกิาร
ตองแจงใหผใูชบรกิารทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวนัทำการ ยกเวนในกรณี
ฉกุเฉนิและมีความจำเปน ผดูแูลระบบอาจระงับการใหบรกิารไดทนัที โดยใช
วธิกีารทีส่ามารถรกัษาความมัน่คงขอมลูคอมพวิเตอรใหไดมากทีส่ดุ และสง
ผลกระทบตอการบรกิารนอยทีส่ดุ

ขอ 9 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรทีฝ่าฝน หรอืไมปฏบัิตติามประกาศน้ี จะไดรบัการพิจารณาโทษ
ดังนี้

9.1 ตกัเตือน และหรือระงับสทิธกิารใชงานระบบคอมพิวเตอร และหรือ ระงับสทิธิ
ในการดแูลรกัษาระบบคอมพวิเตอรทีอ่ยใูนความรบัผิดชอบ เปนระยะเวลา
ตามความเหมาะสม

9.2 ใหผบูงัคับบญัชาดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย

9.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
9.4 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยเหน็สมควร

ประกาศ  ณ  วนัที ่19 กมุภาพันธ  พ.ศ. 2552

                                                        (ลงชือ่)     สมุนต   สกลไชย
                                                            (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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การใชบรกิารระบบเครอืขายคอมพวิเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU-NETWORK)

สิทธิของนักศึกษาในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สทิธใินการใช KKU-NETWORK และ KKU-Web mail

นกัศกึษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทกุคน มสีทิธใินการใชระบบคอมพิวเตอร เพือ่สบืคน
ขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (KKU Internet) และมีสิทธิใชระบบรับ-สง ไปรษณีย
อเิลก็ทรอนิกส (KKU Web mail) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชรปูแบบ E-mail address คือ

รหสันักศกึษา@kku.ac.th
และใหใช Username และ Password ดงันี้
Username ใชรหสัประจำตัวนกัศกึษา 10 หลกั ไมมเีคร่ืองหมาย-เชน 452378419-4
Password คือ เลขทาย 4 ตวั ของบัตรประชาชน

สถานทีใ่หบรกิาร KKU-NETWORK
นักศึกษาสามารถติดตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดจากสถานทีต่าง ๆ ดงัน้ี
การตดิตอภายในระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยั

- อาคารศนูยคอมพิวเตอร
- อาคารสำนกัวทิยบรกิาร
- หองปฏบิตักิารของคณะทีน่กัศกึษาสงักดั
- หอพกันักศกึษา ณ หอพกัท่ี 2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
- องคการนักศกึษา และสโมสรทุกคณะวิชาทีต่ดิตัง้ระบบเครือขายฯ แลวเสร็จ

การติดตอจากบานพัก ผานเขาระบบโทรศัพท (Remote Access) หมายเลข  0-4335-
0000 ปจจบุนัใหบรกิารที ่60 หมายเลข นกัศกึษาตดิตอขอรบับรกิารชดุ Package 10,20,30,50
ชัว่โมงไดทีศ่นูยคอมพวิเตอร

การติดตอผานระบบ Wireless Lan ทีจ่ดุบริการ (Access Point- รศัมีใชงานประมาณ
100 เมตร) ณ อาคารศนูยอาหารและบรกิาร (Complex), สำนกัวิทยบริการ และศนูยคอมพิวเตอร

นกัศกึษาทกุคนจะมพีืน้ทีบ่นระบบเครอืขายฯ ในการเก็บขอมลูและเมลอเิลก็ทรอนกิส คนละ
20 Mbytes

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

การใชบรกิารระบบเครอืขายคอมพวิเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU-NETWORK)

สิทธิของนักศึกษาในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สทิธใินการใช KKU-NETWORK และ KKU-Web mail

นกัศกึษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทกุคน มสีทิธใินการใชระบบคอมพิวเตอร เพือ่สบืคน
ขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (KKU Internet) และมีสิทธิใชระบบรับ-สง ไปรษณีย
อเิลก็ทรอนิกส (KKU Web mail) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชรปูแบบ E-mail address คือ

รหสันักศกึษา@kku.ac.th
และใหใช Username และ Password ดงันี้
Username ใชรหสัประจำตัวนกัศกึษา 10 หลกั ไมมเีคร่ืองหมาย-เชน 452378419-4
Password คือ เลขทาย 4 ตวั ของบัตรประชาชน

สถานทีใ่หบรกิาร KKU-NETWORK
นักศึกษาสามารถติดตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดจากสถานทีต่าง ๆ ดงัน้ี
การตดิตอภายในระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยั

- อาคารศนูยคอมพิวเตอร
- อาคารสำนกัวทิยบรกิาร
- หองปฏบิตักิารของคณะทีน่กัศกึษาสงักดั
- หอพกันักศกึษา ณ หอพกัท่ี 2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
- องคการนักศกึษา และสโมสรทุกคณะวิชาทีต่ดิตัง้ระบบเครือขายฯ แลวเสร็จ

การติดตอจากบานพัก ผานเขาระบบโทรศัพท (Remote Access) หมายเลข  0-4335-
0000 ปจจบุนัใหบรกิารที ่60 หมายเลข นกัศกึษาตดิตอขอรบับรกิารชดุ Package 10,20,30,50
ชัว่โมงไดทีศ่นูยคอมพวิเตอร

การติดตอผานระบบ Wireless Lan ทีจ่ดุบริการ (Access Point- รศัมีใชงานประมาณ
100 เมตร) ณ อาคารศนูยอาหารและบรกิาร (Complex), สำนกัวิทยบริการ และศนูยคอมพิวเตอร

นกัศกึษาทกุคนจะมพีืน้ทีบ่นระบบเครอืขายฯ ในการเก็บขอมลูและเมลอเิลก็ทรอนกิส คนละ
20 Mbytes

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

4

รหัสนักศึกษา@kku.ac.th	และให้ใช้		Username	และ	Password	ดังนี้
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การใชบรกิารระบบเครอืขายคอมพวิเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU-NETWORK)

สิทธิของนักศึกษาในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สทิธใินการใช KKU-NETWORK และ KKU-Web mail

นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแกนทกุคน มสีทิธใินการใชระบบคอมพิวเตอร เพือ่สบืคน
ขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (KKU Internet) และมีสิทธิใชระบบรับ-สง ไปรษณีย
อเิลก็ทรอนิกส (KKU Web mail) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชรปูแบบ E-mail address คือ

รหสันักศกึษา@kku.ac.th
และใหใช Username และ Password ดงันี้
Username ใชรหสัประจำตัวนกัศกึษา 10 หลกั ไมมเีคร่ืองหมาย-เชน 452378419-4
Password คือ เลขทาย 4 ตวั ของบัตรประชาชน

สถานทีใ่หบรกิาร KKU-NETWORK
นักศึกษาสามารถติดตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดจากสถานทีต่าง ๆ ดงันี้
การติดตอภายในระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยั

- อาคารศนูยคอมพิวเตอร
- อาคารสำนกัวทิยบรกิาร
- หองปฏบิตักิารของคณะทีน่กัศกึษาสงักดั
- หอพกันกัศกึษา ณ หอพกัท่ี 2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
- องคการนักศกึษา และสโมสรทุกคณะวิชาทีต่ดิตัง้ระบบเครือขายฯ แลวเสร็จ

การติดตอจากบานพัก ผานเขาระบบโทรศัพท (Remote Access) หมายเลข  0-4335-
0000 ปจจบุนัใหบรกิารที ่60 หมายเลข นกัศกึษาตดิตอขอรบับรกิารชดุ Package 10,20,30,50
ชัว่โมงไดทีศ่นูยคอมพวิเตอร

การติดตอผานระบบ Wireless Lan ทีจ่ดุบริการ (Access Point- รศัมใีชงานประมาณ
100 เมตร) ณ อาคารศนูยอาหารและบรกิาร (Complex), สำนกัวิทยบริการ และศนูยคอมพิวเตอร

นกัศกึษาทกุคนจะมพีืน้ทีบ่นระบบเครอืขายฯ ในการเก็บขอมูลและเมลอเิล็กทรอนกิส คนละ
20 Mbytes

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

การใชบรกิารระบบเครอืขายคอมพวิเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU-NETWORK)

สิทธิของนักศึกษาในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สทิธใินการใช KKU-NETWORK และ KKU-Web mail

นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแกนทกุคน มสีทิธใินการใชระบบคอมพิวเตอร เพือ่สบืคน
ขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (KKU Internet) และมีสิทธิใชระบบรับ-สง ไปรษณีย
อเิลก็ทรอนิกส (KKU Web mail) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชรปูแบบ E-mail address คือ

รหสันักศกึษา@kku.ac.th
และใหใช Username และ Password ดงันี้
Username ใชรหสัประจำตัวนกัศกึษา 10 หลกั ไมมเีคร่ืองหมาย-เชน 452378419-4
Password คือ เลขทาย 4 ตวั ของบัตรประชาชน

สถานทีใ่หบรกิาร KKU-NETWORK
นักศึกษาสามารถติดตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดจากสถานทีต่าง ๆ ดงันี้
การติดตอภายในระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยั

- อาคารศนูยคอมพิวเตอร
- อาคารสำนกัวทิยบรกิาร
- หองปฏบิตักิารของคณะทีน่กัศกึษาสงักดั
- หอพกันกัศกึษา ณ หอพกัท่ี 2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
- องคการนักศกึษา และสโมสรทุกคณะวิชาทีต่ดิตัง้ระบบเครือขายฯ แลวเสร็จ

การติดตอจากบานพัก ผานเขาระบบโทรศัพท (Remote Access) หมายเลข  0-4335-
0000 ปจจบุนัใหบรกิารที ่60 หมายเลข นกัศกึษาตดิตอขอรบับรกิารชดุ Package 10,20,30,50
ชัว่โมงไดทีศ่นูยคอมพวิเตอร

การติดตอผานระบบ Wireless Lan ทีจ่ดุบริการ (Access Point- รศัมใีชงานประมาณ
100 เมตร) ณ อาคารศนูยอาหารและบรกิาร (Complex), สำนกัวิทยบริการ และศนูยคอมพิวเตอร

นกัศกึษาทกุคนจะมพีืน้ทีบ่นระบบเครอืขายฯ ในการเก็บขอมูลและเมลอเิล็กทรอนกิส คนละ
20 Mbytes

*******************
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ประกาศสำนกัทะเบยีนและประมวลผล
(สำนกับรหิารและพัฒนาวิชาการ)

(ฉบบัท่ี  2 /2555)
เร่ืองการทำบัตรประจำตัวนกัศกึษา

เพือ่ใหการจดัทำบตัรประจำตัวนกัศกึษาใหม ประจำปการศกึษา 2555 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
จงึกำหนดใหนักศึกษาปฏิบตั ิดงันี้

1. วัน เวลา สำหรบัถายภาพ และทำบตัรประจำตัวนกัศกึษา ณ หองกลมุภารกจิบรกิาร
วนัราชการปกติ เวลา 08.30-16.30 น.
วนัเสาร เวลา 09.00-16.00 น. (บรกิารออกบัตรประจำตัว

นกัศกึษา ยกเวนบริการถายภาพ)
วนันักขตัฤกษ ปดบริการ

2. การแตงกายใหเปนไปตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองแตงกายนักศกึษา พ.ศ.2547

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

นกัศกึษาระดับปริญญาตรีและ
นกัศกึษาตางชาติ

นกัศกึษาระดับบณัฑติศกึษาและ
นกัศกึษาตางชาติ

นักศึกษาชาย
เสื้อเชิ๊ตแขนยาวหรือแขนสั้น ทำดวยผาสีขาวไมมี
ลวดลาย ปกเสื้อ แบบปลายแหลม มีกระเปาติด
ทางอกดานซาย ผกูเนคไทสกีรมทา ไมมลีวดลาย
ปลายตัดเปนรูปชายธงมีตรามหาวิทยาลัยสีดิน
แดงอยูตรงกลางมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาหญิง
เส้ือเช๊ิตแขนส้ันทำดวยผาสีขาว ไมมีลวดลาย
ปกเส้ือแบบปลายแหลม ติดกระดุมทำดวยโลหะสี
เงนิ ดนุตรามหาวทิยาลยัขอนแกน 5 เมด็ หนาอก
เส้ือดานขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ทำดวยโลหะ
สีเงิน กระดุมและเข็มมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาชาย
แตงกายสุภาพไมสวมเสื้อยืด

นักศึกษาหญิง
แตงกายสุภาพ ไมสวมเสื้อยืดหรือเสื้อแขนกุด
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ประกาศสำนกัทะเบยีนและประมวลผล
(สำนกับรหิารและพฒันาวิชาการ)

(ฉบับท่ี  2 /2555)
เรือ่งการทำบัตรประจำตัวนกัศกึษา

เพือ่ใหการจดัทำบตัรประจำตัวนักศกึษาใหม ประจำปการศกึษา 2555 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
จงึกำหนดใหนักศึกษาปฏิบัต ิดงัน้ี

1. วัน เวลา สำหรบัถายภาพ และทำบตัรประจำตัวนักศกึษา ณ หองกลมุภารกจิบรกิาร
วนัราชการปกติ เวลา 08.30-16.30 น.
วนัเสาร เวลา 09.00-16.00 น. (บรกิารออกบัตรประจำตัว

นกัศกึษา ยกเวนบรกิารถายภาพ)
วนันักขตัฤกษ ปดบริการ

2. การแตงกายใหเปนไปตามขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองแตงกายนักศกึษา พ.ศ.2547

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

นกัศกึษาระดับปริญญาตรีและ
นกัศกึษาตางชาติ

นกัศกึษาระดับบัณฑติศึกษาและ
นกัศึกษาตางชาติ

นักศึกษาชาย
เสื้อเชิ๊ตแขนยาวหรือแขนสั้น ทำดวยผาสีขาวไมมี
ลวดลาย ปกเสื้อ แบบปลายแหลม มีกระเปาติด
ทางอกดานซาย ผกูเนคไทสกีรมทา ไมมลีวดลาย
ปลายตัดเปนรูปชายธงมีตรามหาวิทยาลัยสีดิน
แดงอยูตรงกลางมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาหญิง
เสื้อเช๊ิตแขนส้ันทำดวยผาสีขาว ไมมีลวดลาย
ปกเสื้อแบบปลายแหลม ติดกระดุมทำดวยโลหะสี
เงนิ ดนุตรามหาวทิยาลยัขอนแกน 5 เมด็ หนาอก
เสื้อดานขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ทำดวยโลหะ
สีเงิน กระดุมและเข็มมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาชาย
แตงกายสุภาพไมสวมเสื้อยืด

นักศึกษาหญิง
แตงกายสุภาพ ไมสวมเส้ือยืดหรือเส้ือแขนกุด
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3. การกรอกรายละเอยีดในคำรองและชำระคาธรรมเนยีมพรอมนำหลกัฐานมาแสดง ดงันี้
3.1 กรณบีตัรประจำตวันกัศกึษาหายใหแนบใบแจงความของสถานตีำรวจ
3.2 กรณีบตัรประจำตัวนักศกึษาชำรุด บตัรหมดอายุ เปล่ียนคำนำหนาชือ่ ยศ เปล่ียน

ชือ่ -นามสกลุ การโอนยายสาขา คณะ สาขาวชิา และการปรบัระดบัการศกึษา
ใหแนบบัตรประจำตัวนักศกึษาเดิม

3.3 หลกัฐานท่ีนำมารับบตัรประจำตัวนักศกึษา คือ บตัรประจำตัวประชาชนหรือบตัร
ประจำตวัขาราชการ รฐัวิสาหกจิ ใบอนญุาตขบัขีร่ถจกัรยานยนต และใบอนญุาต
ขบัรถยนต ควบคกูบัใบเสร็จรบัเงินทีช่ำระคาธรรมเนียมการขอทำบัตรใหม

4. การดแูลรักษาบตัรประจำตวันกัศกึษา
4.1 ไมควรงอ หรอืหกับตัร และแกะลอกบัตร
4.2 ไมควรเกบ็บตัรไวในกระเปากางเกง เพราะอาจนัง่ทบัหรอืทำใหบตัรหรอืงอได
4.3 ไมควรเกบ็บัตรโดยใหแถบแมเหลก็ถกูนั และไมควรวางบัตรไวใกลสนามแมเหลก็

เชน บนทีวีหรอืตเูยน็
4.4 ไมควรใชบตัรเปนอปุกรณ หรอืเคร่ืองมือเฉพาะหนา หรอืใหบตัรสมัผสัสารเคมี
4.5 ไมควรใหบัตรเกดิรอยขดีขวนหรอืสมัผัสกบัสิง่สกปรกเปรอะเปอนเพราะอาจ

มผีลทำใหขอมลูบนแถบแมเหลก็เกดิผิดเพีย้นได
4.6 ไมควรวางบัตรไวในรถยนตหรือจอดอยกูลางแดด และควรหลีกเลีย่งไมใหบตัร

สมัผสักบัแสงแดดโดยตรง

ทัง้นี ้ตัง้แตวันที ่  15  มนีาคม พ.ศ.2555

ประกาศ ณ วนัที ่ 22  มนีาคม  พ.ศ. 2555

              (ลงชือ่)    ชนะพล  ศรฤีๅชา
              (รองศาสตราจารยชนะพล  ศรฤีๅชา)
            ผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

    (สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)
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3. การกรอกรายละเอยีดในคำรองและชำระคาธรรมเนยีมพรอมนำหลกัฐานมาแสดง ดงันี้
3.1 กรณบีตัรประจำตวันักศกึษาหายใหแนบใบแจงความของสถานตีำรวจ
3.2 กรณีบตัรประจำตัวนักศกึษาชำรุด บตัรหมดอายุ เปล่ียนคำนำหนาชือ่ ยศ เปล่ียน

ชือ่ -นามสกลุ การโอนยายสาขา คณะ สาขาวชิา และการปรบัระดบัการศกึษา
ใหแนบบัตรประจำตัวนักศกึษาเดิม

3.3 หลกัฐานท่ีนำมารับบตัรประจำตัวนักศกึษา คือ บตัรประจำตัวประชาชนหรือบตัร
ประจำตวัขาราชการ รฐัวิสาหกจิ ใบอนญุาตขบัขีร่ถจกัรยานยนต และใบอนญุาต
ขบัรถยนต ควบคกูบัใบเสร็จรบัเงินทีช่ำระคาธรรมเนียมการขอทำบัตรใหม

4. การดแูลรกัษาบตัรประจำตวันกัศกึษา
4.1 ไมควรงอ หรอืหกับตัร และแกะลอกบัตร
4.2 ไมควรเกบ็บัตรไวในกระเปากางเกง เพราะอาจนัง่ทบัหรอืทำใหบตัรหรอืงอได
4.3 ไมควรเก็บบัตรโดยใหแถบแมเหลก็ถกูนั และไมควรวางบัตรไวใกลสนามแมเหลก็

เชน บนทวีีหรอืตเูยน็
4.4 ไมควรใชบตัรเปนอุปกรณ หรอืเครือ่งมือเฉพาะหนา หรอืใหบตัรสมัผสัสารเคมี
4.5 ไมควรใหบตัรเกดิรอยขดีขวนหรอืสมัผัสกบัสิง่สกปรกเปรอะเปอนเพราะอาจ

มผีลทำใหขอมลูบนแถบแมเหลก็เกดิผิดเพีย้นได
4.6 ไมควรวางบัตรไวในรถยนตหรือจอดอยกูลางแดด และควรหลีกเลีย่งไมใหบตัร

สมัผสักบัแสงแดดโดยตรง

ทัง้นี ้ตัง้แตวันที ่  15  มนีาคม พ.ศ.2555

ประกาศ ณ วนัที ่ 22  มนีาคม  พ.ศ. 2555

              (ลงชือ่)    ชนะพล  ศรฤีๅชา
              (รองศาสตราจารยชนะพล  ศรฤีๅชา)
            ผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

    (สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 461/2544)
เรือ่ง มาตรการสงเสริมการปฏบัิติตามกฎหมายโดยเครงครัด

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปกปองเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใหดำรงชีวิต
ภายในสิง่แวดลอมทีด่งีาม ถกูครรลองคลองธรรม อนัจะนำไปสพูฒันาการทางกาย จิต และสังคม
ทีส่มบรูณและมคีวามเจริญมัน่คงในชวิีต

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบด ีในคราวประชุมครัง้
ที ่ 18/2544 วนัท่ี 12 กนัยายน 2544 มหาวิทยาลัยขอนแกน จงึประกาศใหทราบและถือปฏิบติั
โดยท่ัวกนั ดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 461/2544) เรือ่ง
มาตรการสงเสรมิการปฏบิตัติามกฎหมายโดยเครงครดั ในมหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 มหาวิทยาลัยขอนแกนมนีโยบายและเปาหมายทีจ่ะปกปองประชากรของมหาวิทยาลัย

ขอนแกน ใหปลอดพนจากส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะส่ิงที่เปนปญหาสำคัญของสังคม
ในปจจุบัน ไดแก

3.1 การครอบครอง ซือ้ขาย และเสพส่ิงเสพติดใหโทษทีผ่ดิกฎหมายทกุชนดิ
3.2 การเลนการพนนั
3.3 การซือ้ขายสินคาทีล่ะเมดิลขิสทิธิข์องผอูืน่
3.4 การซือ้ขายสินคาหรอืบริการทีเ่ปนภยัตอเยาวชน
3.5 การใชถนนในมหาวิทยาลยัเปนทีแ่ขงรถ โดยไมไดรบัอนุญาต
3.6 อืน่ ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย

ขอ 4 หวัหนาหนวยงานทกุระดบั และผนูำองคกรทกุองคกร  ในมหาวิทยาลยัขอนแกน
จะตองกำกับดูแลรับผิดชอบภายในหนวยงานและองคกร เพื่อมิใหมีเหตุแหงการกระทำผิด
ตามกฎหมายดงัระบใุนขอ 3 โดยเครงครดั

ขอ 5 มหาวิทยาลัยจะใหความรวมมอือยางเตม็ทีก่บัเจาหนาทีต่ำรวจและเจาหนาทีห่นวย
ราชการตาง ๆ ที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการเขาตรวจและจับกุมกรณีมีผูกระทำผิด
กฎหมายภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 6 ขาราชการ พนกังาน ลกูจาง นกัเรยีน และนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแกนทีฝ่าฝน
กฎหมาย นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วของแลว จะตองไดรบัการ
พจิารณาลงโทษทางวินัยอยางเขมงวดอีกโสดหน่ึงดวย

*******************
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 461/2544)
เรือ่ง มาตรการสงเสรมิการปฏบัิติตามกฎหมายโดยเครงครดั

ในมหาวิทยาลยัขอนแกน

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปกปองเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใหดำรงชีวิต
ภายในสิง่แวดลอมทีด่งีาม ถกูครรลองคลองธรรม อนัจะนำไปสพูฒันาการทางกาย จิต และสงัคม
ทีส่มบรูณและมคีวามเจริญม่ันคงในชวิีต

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบด ีในคราวประชุมครัง้
ที ่ 18/2544 วนัท่ี 12 กนัยายน 2544 มหาวิทยาลัยขอนแกน จงึประกาศใหทราบและถือปฏิบติั
โดยทัว่กนั ดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 461/2544) เรือ่ง
มาตรการสงเสรมิการปฏบิตัติามกฎหมายโดยเครงครดั ในมหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 มหาวทิยาลยัขอนแกนมีนโยบายและเปาหมายทีจ่ะปกปองประชากรของมหาวิทยาลยั

ขอนแกน ใหปลอดพนจากส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะส่ิงที่เปนปญหาสำคัญของสังคม
ในปจจุบนั ไดแก

3.1 การครอบครอง ซือ้ขาย และเสพสิง่เสพตดิใหโทษทีผ่ดิกฎหมายทกุชนดิ
3.2 การเลนการพนัน
3.3 การซือ้ขายสินคาทีล่ะเมดิลขิสิทธิข์องผอูืน่
3.4 การซือ้ขายสนิคาหรอืบรกิารทีเ่ปนภยัตอเยาวชน
3.5 การใชถนนในมหาวิทยาลยัเปนทีแ่ขงรถ โดยไมไดรบัอนุญาต
3.6 อืน่ ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย

ขอ 4 หวัหนาหนวยงานทุกระดบั และผนูำองคกรทุกองคกร  ในมหาวทิยาลยัขอนแกน
จะตองกำกับดูแลรับผิดชอบภายในหนวยงานและองคกร เพื่อมิใหมีเหตุแหงการกระทำผิด
ตามกฎหมายดงัระบใุนขอ 3 โดยเครงครดั

ขอ 5 มหาวทิยาลยัจะใหความรวมมืออยางเตม็ท่ีกบัเจาหนาทีต่ำรวจและเจาหนาทีห่นวย
ราชการตาง ๆ ที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการเขาตรวจและจับกุมกรณีมีผูกระทำผิด
กฎหมายภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน

ขอ 6 ขาราชการ พนกังาน ลกูจาง นกัเรยีน และนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแกนทีฝ่าฝน
กฎหมาย นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วของแลว จะตองไดรบัการ
พจิารณาลงโทษทางวินัยอยางเขมงวดอีกโสดหน่ึงดวย

*******************
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ขอ 7 ผปูระกอบการคาหรอืบรกิารหรือบคุคลอ่ืน ทีก่ระทำความผดิตอกฎหมายดังระบุ
ในขอ 3 ในมหาวทิยาลยั จะตองถกูตดัสทิธิใ์นการเขาประกอบการในมหาวทิยาลยั

ขอ 8 ใหงานรกัษาความปลอดภยั มหาวทิยาลยัขอนแกน เปนศนูยกลางการรบัแจงเหตุ
ทำหนาทีต่รวจสอบ เฝาระวงั และรวมมือกบัเจาหนาท่ีตำรวจในการเขาตรวจจบั

ขอ 9 ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลงานดานความปลอดภัยเปน
ผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 3  ตลุาคม พ.ศ. 2544

(ลงชือ่)      ปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ
                (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสริฐ)

                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 462/2544)
เรือ่ง มาตรการสงเสริมการปฏบัิติตามกฎหมายการใชรถใชถนน

โดยเครงครัด ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

เพื่อสงเสริมคุณภาพการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหพรอมไปดวยความเปน
ระเบียบ เรียบรอย ความมีวินัยและน้ำใจ ลดความเส่ียงในการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
อนัเกดิจากอบุตัเิหตจุราจร

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณบด ี ในคราวประชมุ
ครัง้ที ่18/2544 วนัที ่12 กนัยายน 2544 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออกประกาศใหทราบและถอืปฏบิติั
โดยท่ัวกนั ดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 462/2544) เรือ่ง
มาตรการสงเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายการใชรถใชถนนโดยเครงครัด ในมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิบรรดาประกาศอืน่ใดเกีย่วกบัการใชรถใชถนนในมหาวทิยาลยัขอนแกน

ทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนมอียแูลวกอนประกาศน้ี และใหใชประกาศน้ีแทน
ขอ 4 ผูใชรถใชถนนภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกนตองเคารพกฎหมายบานเมืองท่ี

เกีย่วกบัการใชรถใชถนนทุกฉบบัทีใ่ชบงัคบัอยโูดยเครงครดั โดยเฉพาะหลกัปฏบิตัสิำคญัไดแก
4.1 การปฏบิตัติามกฎจราจร ปาย สญัลกัษณ สญัญาณจราจร และหลกัการเมาไมขับ
4.2 การสวมหมวกนริภยัในการขบัขีร่ถจกัรยานยนต และคาดเขม็ขดันริภยัในการ

ขบัขีร่ถยนต
4.3 การมีใบอนุญาตขับรถ
4.4 การตอทะเบยีนรถ
4.5 การทำประกนัภยัรถ (ประเภทบคุคลท่ี 3)

ขอ 5 คณะ วิทยาลัย ศูนย สถาบัน สำนัก โรงเรียน กองหรือหนวยงานที่เรียกชื่อเปน
อยางอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตาม
ขอกฎหมายไดภายในขอบเขตของกฎหมายภายในอาณาบรเิวณทีร่บัผดิชอบและผใูชรถใชถนนภายใน
อาณาบรเิวณดงักลาวจะตองปฏบิตัใิหเปนไปตามแนวปฏบิตัทิีค่ณะ วทิยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั
โรงเรยีน กองหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่กำหนดไวดวย

ขอ 6 ผใูชรถใชถนนตองปฏิบตัติามสัญญาณจราจรท่ีเจาหนาทีร่กัษาความปลอดภัยหรือ
อาสาสมคัรจราจรแสดงใหปรากฏดวยมอื หรอืสญัญาณนกหวดี หรอืดวยวธิอีืน่ใด

*******************
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ขอ 7 ผปูระกอบการคาหรอืบริการหรือบคุคลอ่ืน ทีก่ระทำความผิดตอกฎหมายดังระบุ
ในขอ 3 ในมหาวทิยาลยั จะตองถกูตดัสทิธิใ์นการเขาประกอบการในมหาวทิยาลยั

ขอ 8 ใหงานรกัษาความปลอดภยั มหาวทิยาลยัขอนแกน เปนศนูยกลางการรบัแจงเหตุ
ทำหนาทีต่รวจสอบ เฝาระวงั และรวมมือกบัเจาหนาท่ีตำรวจในการเขาตรวจจบั

ขอ 9 ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลงานดานความปลอดภัยเปน
ผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 3  ตลุาคม พ.ศ. 2544

(ลงชือ่)      ปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ
                (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสริฐ)

                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 462/2544)
เรือ่ง มาตรการสงเสรมิการปฏบัิติตามกฎหมายการใชรถใชถนน

โดยเครงครดั ในมหาวิทยาลยัขอนแกน

เพ่ือสงเสริมคุณภาพการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหพรอมไปดวยความเปน
ระเบียบ เรียบรอย ความมีวินัยและน้ำใจ ลดความเส่ียงในการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
อนัเกดิจากอบุตัเิหตจุราจร

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี ในคราวประชมุ
ครัง้ที ่18/2544 วนัที ่12 กนัยายน 2544 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออกประกาศใหทราบและถอืปฏิบติั
โดยทัว่กนั ดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 462/2544) เรือ่ง
มาตรการสงเสริมการปฏิบตัติามกฎหมายการใชรถใชถนนโดยเครงครัด ในมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิบรรดาประกาศอืน่ใดเกีย่วกบัการใชรถใชถนนในมหาวทิยาลยัขอนแกน

ทีม่หาวิทยาลยัขอนแกนมอียแูลวกอนประกาศนี ้และใหใชประกาศนีแ้ทน
ขอ 4 ผูใชรถใชถนนภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแกนตองเคารพกฎหมายบานเมืองท่ี

เกีย่วกบัการใชรถใชถนนทุกฉบบัท่ีใชบงัคบัอยโูดยเครงครดั โดยเฉพาะหลกัปฏบิตัสิำคญัไดแก
4.1 การปฏบิตัติามกฎจราจร ปาย สญัลกัษณ สญัญาณจราจร และหลกัการเมาไมขับ
4.2 การสวมหมวกนริภยัในการขบัขีร่ถจกัรยานยนต และคาดเขม็ขดันริภัยในการ

ขบัขีร่ถยนต
4.3 การมีใบอนุญาตขับรถ
4.4 การตอทะเบยีนรถ
4.5 การทำประกนัภยัรถ (ประเภทบุคคลท่ี 3)

ขอ 5 คณะ วิทยาลัย ศูนย สถาบัน สำนัก โรงเรียน กองหรือหนวยงานที่เรียกชื่อเปน
อยางอ่ืนในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตาม
ขอกฎหมายไดภายในขอบเขตของกฎหมายภายในอาณาบรเิวณท่ีรบัผดิชอบและผใูชรถใชถนนภายใน
อาณาบรเิวณดงักลาวจะตองปฏิบัตใิหเปนไปตามแนวปฏบิตัทิีค่ณะ วทิยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั
โรงเรยีน กองหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่กำหนดไวดวย

ขอ 6 ผใูชรถใชถนนตองปฏิบัตติามสัญญาณจราจรท่ีเจาหนาทีร่กัษาความปลอดภัยหรือ
อาสาสมคัรจราจรแสดงใหปรากฏดวยมอื หรอืสญัญาณนกหวดี หรอืดวยวิธอีืน่ใด

*******************
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ขอ 7 ผใูชรถใชถนนผใูดฝาฝนไมปฏบัิต ิตามขอ 4 ขอ 5 หรอืขอ 6 หากเจาหนาทีร่กัษา
ความปลอดภัยตรวจพบจะดำเนินการ ดงัน้ีคือ

7.1 ฝาฝนครัง้ท่ี 1 ผฝูาฝนจะไดรบัใบเตอืนใหไวเปนหลกัฐาน
7.2 ฝาฝนครัง้ท่ี 2 รถของผฝูาฝนจะตองถกูดำเนินการใหมเีครือ่งมอื หรอือปุกรณ

ทำการลอคลอและออกใบเตือนแจงใหเจาของรถไปติดตอเจาหนาทีร่กัษา
ความปลอดภยั ณ งานรกัษาความปลอดภยั รวมทัง้มกีารรายงานใหตนสงักดั
ของผฝูาฝนทราบดวย ดงัน้ี
7.2.1 ในกรณเีปนขาราชการ พนักงานหรอืลกูจาง สงักดัมหาวทิยาลยั

ขอนแกน รายงานใหผบูงัคับบญัชาตนสงักดัทราบ
7.2.2 ในกรณเีปนนกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน รายงานใหฝายกจิการ

นกัศกึษาของคณะทีน่กัศกึษาสงักดัทราบ
7.2.3 ในกรณเีปนนักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัขอนแกน รายงานให

ฝายปกครองโรงเรยีนทีน่กัเรยีนสงักดัทราบ
7.2.4 ในกรณีเปนบคุคลภายนอกใหดำเนินการตามกฎหมาย

7.3 ฝาฝนเปนครัง้ท่ี 3 รถของผฝูาฝนจะตองถกูดำเนนิการใหมเีครือ่งมอืหรอื
อปุกรณทำการลอคลอ และออกใบเตือนแจงใหเจาของรถไปติดตอเจาหนาที่
รกัษาความปลอดภยั ณ งานรักษาความปลอดภยั รวมทัง้ใหดำเนนิการ
ตามกฎหมายและรายงานตนสังกดัตาม 7.2

ขอ 8 ใหผูบริหาร คณะ วิทยาลัย ศูนย สถาบัน สำนัก โรงเรียน กองหรือหนวยงาน
ทีเ่รยีกชือ่เปนอยางอืน่ ถอืเอาขอมลูรายงานการฝาฝนกฎหมายตามขอ 7 เปนสวนหน่ึงของการประเมิน
ความประพฤตแิละวนัิยของขาราชการ พนักงาน ลกูจาง นกัศกึษาและนกัเรยีนดวย

ขอ 9 ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลงานดานความปลอดภัยเปน
ผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 3  ตลุาคม พ.ศ. 2544

    (ลงชือ่)     ปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ
                                                        (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ)

                         อธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 463/2544)
เรือ่ง มาตรการจำกัดการจำหนายและเสพสุราและเคร่ืองดืม่มนึเมา

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่สงเสรมิคณุธรรมในการดำเนนิชวิีตทีป่ลอดภยัจากอบายมขุ สรางเสรมิสุขภาพพลานามยั
ทีส่มบรูณ ลดความเสีย่งตออนัตรายและความสญูเสยี อนัเกดิจากภาวะมนึเมา อกีท้ังธำรงรกัษาภาพ
ลกัษณอนัดงีามของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม
ครัง้ท่ี 18/2544 วนัที ่ 12 กนัยายน 2544 มหาวิทยาลัยขอนแกน จงึประกาศใหทราบและถอืปฏิบติั
โดยท่ัวกนั ดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 463/2544) เรือ่ง
มาตรการจำกัดการจำหนายและเสพสุราและเคร่ืองด่ืมมนึเมาในมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หามจำหนายและเสพสุราและเคร่ืองด่ืมมึนเมาทุกชนิดในบริเวณศูนยอาหารและ

บรกิาร ศนูยอาหารหนองแวง ศนูยอาหารหลงัหอพกั 19 ศนูยอาหารและพาณชิยหลงัหอพกั 11
โรงอาหารและหอพักทกุแหงภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนสถานท่ีพกัผอนนันทนาการสวน
รวมของมหาวทิยาลยั ไดแก สวนรมเกลากาลพฤกษ อาคาร 25 ป บงึสีฐาน และสนามกฬีาตาง ๆ

ขอ 4 หามจำหนายสุราและส่ิงมึนเมาในบานพัก แฟลต และรานคาสวัสดิการทุกแหง
เม่ือพนกำหนดหกสิบวัน นบัต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 5 เฉพาะทีห่องอาหารสถาบนัความรวมมอืเศรษฐกจิลมุน้ำโขง อาคารขวญัมอ อาคาร
แกนกลัปพฤกษ สโมสรอาจารยและขาราชการ อาจพจิารณาอนญุาตใหจำหนายและเสพสรุาและ
เครือ่งดืม่มึนเมาได แตทัง้นีจ้ะตองไมจำหนายใหนักเรยีนและนกัศกึษาโดยเดด็ขาด

ขอ 6 การจดังานรืน่เริง งานเลีย้งรบัรองหรอืงานพเิศษอืน่ ๆ ทีพ่จิารณาเหน็วาควรผอน
ปรนใหมีการจำหนายและเสพสุราหรือเคร่ืองด่ืมมึนเมาได ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารระดับ
คณบดีและผอูำนวยการของคณะ วทิยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั และกองข้ึนไป แตทัง้นีต้องไมใช
งานท่ีจดัใหแกหรอืจัดโดยนักเรียน นกัศกึษา

ขอ 7 ผูฝาฝนขอกำหนดในประกาศน้ี จะไดรับโทษตามท่ีไดระบุไวแลวในระเบียบและ
ประกาศตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของตามกรณไีดแก วนิยัสำหรบัขาราชการ พนกังานและลกูจาง วนิยันักศกึษา
ระเบียบบานพัก รวมทั้งที่เกี่ยวกับประกาศและขอกำหนด ในการประกอบการคาหรือบริการ
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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ขอ 7 ผใูชรถใชถนนผใูดฝาฝนไมปฏบัิต ิตามขอ 4 ขอ 5 หรอืขอ 6 หากเจาหนาทีร่กัษา
ความปลอดภัยตรวจพบจะดำเนินการ ดงัน้ีคือ

7.1 ฝาฝนครัง้ที ่1 ผฝูาฝนจะไดรบัใบเตอืนใหไวเปนหลกัฐาน
7.2 ฝาฝนครัง้ท่ี 2 รถของผฝูาฝนจะตองถกูดำเนินการใหมเีคร่ืองมือ หรอือปุกรณ

ทำการลอคลอและออกใบเตือนแจงใหเจาของรถไปติดตอเจาหนาทีร่กัษา
ความปลอดภยั ณ งานรกัษาความปลอดภยั รวมทัง้มกีารรายงานใหตนสงักดั
ของผฝูาฝนทราบดวย ดงัน้ี
7.2.1 ในกรณเีปนขาราชการ พนักงานหรอืลกูจาง สงักดัมหาวทิยาลยั

ขอนแกน รายงานใหผบูงัคับบญัชาตนสงักดัทราบ
7.2.2 ในกรณเีปนนกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน รายงานใหฝายกจิการ

นกัศกึษาของคณะทีน่กัศกึษาสงักดัทราบ
7.2.3 ในกรณเีปนนักเรยีนโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัขอนแกน รายงานให

ฝายปกครองโรงเรยีนทีน่กัเรยีนสงักดัทราบ
7.2.4 ในกรณีเปนบคุคลภายนอกใหดำเนินการตามกฎหมาย

7.3 ฝาฝนเปนครัง้ท่ี 3 รถของผฝูาฝนจะตองถูกดำเนนิการใหมเีครือ่งมอืหรอื
อปุกรณทำการลอคลอ และออกใบเตือนแจงใหเจาของรถไปติดตอเจาหนาท่ี
รกัษาความปลอดภยั ณ งานรักษาความปลอดภยั รวมท้ังใหดำเนนิการ
ตามกฎหมายและรายงานตนสังกดัตาม 7.2

ขอ 8 ใหผูบริหาร คณะ วิทยาลัย ศูนย สถาบัน สำนัก โรงเรียน กองหรือหนวยงาน
ทีเ่รยีกชือ่เปนอยางอืน่ ถอืเอาขอมลูรายงานการฝาฝนกฎหมายตามขอ 7 เปนสวนหน่ึงของการประเมิน
ความประพฤตแิละวนัิยของขาราชการ พนักงาน ลกูจาง นกัศกึษาและนกัเรยีนดวย

ขอ 9 ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลงานดานความปลอดภัยเปน
ผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 3  ตลุาคม พ.ศ. 2544

    (ลงชือ่)     ปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ
                                                        (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ)

                         อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 463/2544)
เรือ่ง มาตรการจำกัดการจำหนายและเสพสุราและเคร่ืองดืม่มนึเมา

ในมหาวิทยาลยัขอนแกน

เพือ่สงเสรมิคณุธรรมในการดำเนนิชวิีตทีป่ลอดภยัจากอบายมขุ สรางเสรมิสขุภาพพลานามยั
ทีส่มบรูณ ลดความเสีย่งตออนัตรายและความสญูเสยี อนัเกดิจากภาวะมนึเมา อกีทัง้ธำรงรกัษาภาพ
ลกัษณอนัดงีามของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม
ครัง้ที ่ 18/2544 วนัที ่ 12 กนัยายน 2544 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึประกาศใหทราบและถอืปฏิบติั
โดยทัว่กนั ดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 463/2544) เรือ่ง
มาตรการจำกัดการจำหนายและเสพสุราและเคร่ืองด่ืมมนึเมาในมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หามจำหนายและเสพสุราและเคร่ืองดื่มมึนเมาทุกชนิดในบริเวณศูนยอาหารและ

บรกิาร ศนูยอาหารหนองแวง ศนูยอาหารหลงัหอพกั 19 ศนูยอาหารและพาณชิยหลงัหอพกั 11
โรงอาหารและหอพักทกุแหงภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนสถานท่ีพกัผอนนันทนาการสวน
รวมของมหาวทิยาลยั ไดแก สวนรมเกลากาลพฤกษ อาคาร 25 ป บงึสฐีาน และสนามกฬีาตาง ๆ

ขอ 4 หามจำหนายสุราและส่ิงมึนเมาในบานพัก แฟลต และรานคาสวัสดิการทุกแหง
เม่ือพนกำหนดหกสิบวัน นบัต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 5 เฉพาะทีห่องอาหารสถาบนัความรวมมือเศรษฐกจิลมุน้ำโขง อาคารขวญัมอ อาคาร
แกนกลัปพฤกษ สโมสรอาจารยและขาราชการ อาจพจิารณาอนญุาตใหจำหนายและเสพสรุาและ
เครือ่งดืม่มนึเมาได แตทัง้นีจ้ะตองไมจำหนายใหนักเรยีนและนกัศกึษาโดยเดด็ขาด

ขอ 6 การจดังานรืน่เรงิ งานเลีย้งรับรองหรอืงานพเิศษอืน่ ๆ ทีพ่จิารณาเหน็วาควรผอน
ปรนใหมีการจำหนายและเสพสุราหรือเคร่ืองด่ืมมึนเมาได ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารระดับ
คณบดแีละผอูำนวยการของคณะ วทิยาลัย ศนูย สถาบัน สำนกั และกองขึน้ไป แตทัง้นีต้องไมใช
งานท่ีจดัใหแกหรอืจัดโดยนักเรียน นกัศกึษา

ขอ 7 ผูฝาฝนขอกำหนดในประกาศน้ี จะไดรับโทษตามที่ไดระบุไวแลวในระเบียบและ
ประกาศตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของตามกรณไีดแก วนิยัสำหรบัขาราชการ พนกังานและลกูจาง วนิยันักศกึษา
ระเบียบบานพัก รวมทั้งท่ีเกี่ยวกับประกาศและขอกำหนด ในการประกอบการคาหรือบริการ
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ขอ 8 ใหผบูรหิารของคณะ วทิยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั และกอง กำกบัดูแล ตรวจ เตอืน
และลงโทษบคุลากร และผปูระกอบการในสงักดัท่ีฝาฝนประกาศนี ้อยางเครงครดั

ขอ 9 ใหงานรกัษาความปลอดภยั มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนศนูยกลางการรบัแจงเหตุ
อกีทัง้มหีนาทีต่รวจ เตอืน และรายงานตอผบูงัคับบญัชาตอกรณมีกีารฝาฝนประกาศนี้

ขอ 10 ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูกำกับดูแลงานดานความปลอดภัย
เปนผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 3  ตลุาคม พ.ศ. 2544

                  (ลงชือ่)    ปริญญา  จนิดาประเสริฐ
                                                    (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ)
                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 464/2544)
เรือ่ง มาตรการจำกัดการจำหนายและจุดวตัถุระเบิด หรอื
วตัถปุระเภทดอกไมเพลงิภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่รักษาสภาพชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมคีวามสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันความเดือดรอนรำคาญและลดความเสี่ยงตอ
การเกิดอบุตัภิยัและอัคคภียั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม
ครัง้ท่ี 18/2544 วนัที ่ 12 กนัยายน 2544 มหาวิทยาลัยขอนแกน จงึประกาศใหทราบและถอืปฏิบติั
โดยท่ัวกนั ดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 464/2544) เรือ่ง
“มาตรการจำกัดการจำหนายและจุดวัตถุระเบิดหรือวัตถุประเภทดอกไมเพลิงในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หามจำหนายและจุดวตัถรุะเบิดหรือวตัถปุระเภทดอกไมเพลงิ ไดแก พล ุประทัดไฟ

ประทัดลม ดอกไมไฟ ตะไล ไฟพะเนียง โคมลม หรือวัตถุอื่นอันมีสภาพคลายคลึงกัน ภายใน
มหาวิทยาลัย

ขอ 4 การจัดงานท่ีเหน็สมควรใหมกีารจดุพล ุประทดัไฟ ประทดัลม ดอกไมไฟ ตะไล
ไฟพะเนียง หรือวัตถุอื่นอันมีสภาพคลายคลึงกันเพื่อการเฉลิมฉลองเปนพิเศษ ไดแกพิธีปดการ
แขงขันกีฬาที่สำคัญ ใหประธานคณะกรรมการจัดงานขออนุญาตตออธิการบดีเปนคราว ๆ ไป
โดยเสนอแผนการปองกนัอบุตัเิหตแุละอนัตรายประกอบการขออนมุตั ิและการดำเนนิการจะตองอยู
ภายใตการควบคุมของผเูชีย่วชาญดวย

ขอ 5 ใหงานรักษาความปลอดภัย หรอืคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยทีไ่ดรบัแตงต้ัง
เฉพาะกจิ มอีำนาจหนาทีใ่นการตรวจ เตือน หามปราม ระงบั การจำหนายและจดุวตัถรุะเบดิและ
วตัถปุระเภทดอกไมเพลงิ หรอืวตัถอุนัมสีภาพคลายคลงึกนั และหากยงัมกีารฝาฝนใหแจงเจาหนาที่
ตำรวจและรายงานผบูงัคบับญัชาใหทราบดวย

ขอ 6 ใหหวัหนาหนวยงานดำเนนิการทางวนัิยแกบคุลากร นกัศกึษาและนกัเรยีนในสงักดั
ทีฝ่าฝนประกาศนี ้ตามกฎหมาย ขอบงัคบั ระเบยีบหรอืประกาศทีใ่ชบงัคบัอย ูแลวแตกรณี
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ขอ 8 ใหผบูรหิารของคณะ วทิยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั และกอง กำกบัดแูล ตรวจ เตือน
และลงโทษบุคลากร และผปูระกอบการในสงักดัท่ีฝาฝนประกาศนี ้อยางเครงครดั

ขอ 9 ใหงานรกัษาความปลอดภยั มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนศนูยกลางการรบัแจงเหตุ
อกีทัง้มหีนาทีต่รวจ เตอืน และรายงานตอผบูงัคับบญัชาตอกรณมีกีารฝาฝนประกาศนี้

ขอ 10 ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูกำกับดูแลงานดานความปลอดภัย
เปนผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 3  ตลุาคม พ.ศ. 2544

                  (ลงชือ่)    ปริญญา  จนิดาประเสริฐ
                                                    (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ)
                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 464/2544)
เรือ่ง มาตรการจำกัดการจำหนายและจุดวตัถรุะเบิด หรอื
วตัถปุระเภทดอกไมเพลงิภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่รกัษาสภาพชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมคีวามสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันความเดือดรอนรำคาญและลดความเสี่ยงตอ
การเกิดอบุติัภยัและอัคคีภยั

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม
ครัง้ที ่ 18/2544 วนัที ่ 12 กนัยายน 2544 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึประกาศใหทราบและถอืปฏิบติั
โดยทัว่กนั ดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 464/2544) เรือ่ง
“มาตรการจำกัดการจำหนายและจุดวัตถุระเบิดหรือวัตถุประเภทดอกไมเพลิงในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หามจำหนายและจุดวตัถรุะเบิดหรือวตัถปุระเภทดอกไมเพลิง ไดแก พล ุประทัดไฟ

ประทัดลม ดอกไมไฟ ตะไล ไฟพะเนียง โคมลม หรือวัตถุอื่นอันมีสภาพคลายคลึงกัน ภายใน
มหาวิทยาลัย

ขอ 4 การจัดงานทีเ่หน็สมควรใหมีการจดุพล ุประทัดไฟ ประทดัลม ดอกไมไฟ ตะไล
ไฟพะเนียง หรือวัตถุอื่นอันมีสภาพคลายคลึงกันเพื่อการเฉลิมฉลองเปนพิเศษ ไดแกพิธีปดการ
แขงขันกีฬาที่สำคัญ ใหประธานคณะกรรมการจัดงานขออนุญาตตออธิการบดีเปนคราว ๆ ไป
โดยเสนอแผนการปองกนัอบุตัเิหตแุละอนัตรายประกอบการขออนมุตั ิและการดำเนนิการจะตองอยู
ภายใตการควบคุมของผเูชีย่วชาญดวย

ขอ 5 ใหงานรักษาความปลอดภัย หรือคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยทีไ่ดรบัแตงตัง้
เฉพาะกจิ มอีำนาจหนาท่ีในการตรวจ เตอืน หามปราม ระงบั การจำหนายและจดุวตัถรุะเบดิและ
วตัถปุระเภทดอกไมเพลงิ หรอืวตัถอุนัมสีภาพคลายคลงึกนั และหากยงัมกีารฝาฝนใหแจงเจาหนาที่
ตำรวจและรายงานผบูงัคบับัญชาใหทราบดวย

ขอ 6 ใหหวัหนาหนวยงานดำเนนิการทางวนัิยแกบุคลากร นกัศกึษาและนกัเรยีนในสงักดั
ทีฝ่าฝนประกาศนี ้ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบยีบหรอืประกาศทีใ่ชบงัคบัอย ูแลวแตกรณี
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ขอ 7 ผูประกอบการคาหรือบริการหรือบุคคลอ่ืนท่ีเขามากระทำฝาฝนประกาศน้ี
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน จะถูกตดัสทิธิใ์นการเขาประกอบการในมหาวทิยาลยั

ขอ 8  ใหรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลงานดานความปลอดภัยเปน
ผรูกัษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี

ประกาศ ณ วนัที ่3 ตลุาคม พ.ศ. 2544

(ลงชือ่)     ปริญญา  จนิดาประเสรฐิ
                                                   (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ)
                                                          อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน




