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สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน...................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 222/2549) เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร.....................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 386/2549) เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ..................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 774/2549) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา Bachelor of Education Program
in Teaching English to Speakers of Other Languages &
Bachelor of Scienc Program in English Education
International Program...........................................................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 1222/2549) เรื่องแกไขปรับปรุงคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน..........................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 1427/2549) เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร........................................................................................
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- ประกาศฯ (ฉบับที่ 359/2550) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ”.........................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 461/2550) เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
“หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ในฐานะภาษาตางประเทศ”.....................................................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 902/2551) เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาศาสตร...................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 742/2552) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
(แกไขเพิ่มเติม)......................................................................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 169/2553) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.........................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 376/2553) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ.......................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 531/2553) เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ...................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 1732/2555) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต.........................................................
- ประกาศฯ (1592/2560) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ วิทยาเขตหนองคาย
“หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”........................................................
2.4 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียน
- ระเบียบฯ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียน
สําหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2537........................................................
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2.5 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
และการเทียบโอนรายวิชา
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 210/2543) เรื่อง การจัดเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ตามขอตกลงรวมกันระดับปริญญาตรี...................................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 767/2549) เรื่องคาใชจายการเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี
จากการศึกษาในระบบ...........................................................................
2.6 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
- ระเบียบฯ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547.......................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 412/2547) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547.................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 562/2547) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง พ.ศ. 2547...........................
2.7 คาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ระเบียบฯ วาดวยคาธรรมเนียมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545........................................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 729/2560) เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
หอพักนักศึกษา ที่อยูในความดูแลของสํานักงานบริหารจัดการ
หอพักนักศึกษา.......................................................................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 784/2560) เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
หอพักนักศึกษาหญิงที่ 2 (หอพักนานาชาติ).........................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 1883/2562) เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษานพรัตน (หอพัก 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแกน.....................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 414/2546) เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และขอปฏิบัติการเขาพักอาศัยเปนการชั่วคราวในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน (หอพักที่ 1-27)...............................................
2.8 คาธรรมเนียมหองสมุด
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 2327/2561) เรื่อง การใชบริการและอัตรา
คาธรรมเนียมการใหบริการของสํานักหอสมุด.......................................
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2.9 คาธรรมเนียมศูนยคอมพิวเตอร
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 2529/2556) เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม
ของศูนยคอมพิวเตอร.............................................................................
2.10 คาธรรมเนียมสํานักทะเบียนและประมวลผล
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 554/2545) เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม
การขอเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ การขอเปลี่ยนแปลง
รายการลงทะเบียนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบ
ทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา.............
2.11 การตรวจสอบและการจัดเก็บหนี้สินฯ
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 709/2553) เรื่อง การตรวจสอบและการจัดเก็บ
หนี้สินนักศึกษา......................................................................................
หมวดที่ 3 วินัยนักศึกษา...........................................................................................................
3.1 วินัยนักศึกษา
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ในสถานศึกษา.....................
- ขอบังคับฯ วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559..........................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 470/2560) เรื่อง เกณฑการตัดคะแนน
ความประพฤตินักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน......................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 491/2560) เรื่อง มาตรการลงโทษวินัย.................
นักศึกษาที่กระทําผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 84/2553) เรื่อง กรณีกระทําผิดวินัย
นักศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย
นักศึกษาสวนกลาง.................................................................................
3.2 เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษา
- ขอบังคับฯ วาดวยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561..............................
3.3 หอพักนักศึกษา
- ระเบียบฯ วาดวยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2562.......................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 814/2551) เรื่อง กฎของหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน............................................................................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 39/2548) เรื่อง เกณฑการตัดคะแนน
ความประพฤตินักศึกษาที่พักในหอพัก..................................................
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- ประกาศฝายกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ 45/2540)
เรื่อง กําหนดเวลาการปด-เปดหอพักนักศึกษาหญิง............................. 307
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 654/2551) เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของหอพัก
สวัสดิการนักศึกษา (หอพัก เคเคยู-วรเรสซิเดนซ).............................. 308
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 655/2551) เรื่อง กฎของหอพักสวัสดิการนักศึกษา
(หอพัก เคเคยู-วรเรสซิเดนซ).............................................................. 311
- กฎฯ วาดวยการปรับและลงโทษผูไมมีสิทธิ์เขาพักอาศัยในหอพัก
พ.ศ. 2523............................................................................................ 314
หมวดที่ 4 กิจกรรมนักศึกษา.......................................................................................... 315
- ระเบียบฯ วาดวยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2559............................................................................................ 316
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 1529/2562) เรื่อง หลักเกณฑการจัดกิจกรรม
ตอนรับนักศึกษาใหมมหาวิทยาลัยขอนแกน................................................ 329
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 780/2558) เรื่องแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน............................................................................ 334
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 1668/2557) เรื่องหลักเกณฑการเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน.............. 351
หมวดที่ 5 ระเบียบและแนวปฏิบัติอื่นที่นักศึกษาควรทราบ......................................... 357
5.1 การจางนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 2520/2558) เรื่อง กําหนดอัตราคาจางนักศึกษา
ปฏิบัติงานพิเศษ...................................................................................... 358
5.2 เงินยืมฉุกเฉิน และเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 2255/2558) เรื่อง หลักเกณฑเงินยืมฉุกเฉิน
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน............................................................. 359
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 1530/2553) เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับโครงการ
เงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันสําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553............... 362
5.3 ทุนการศึกษา
- ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการขาดแคลน
ทุนทรัพยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558.................... 364
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 959/2559) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
การขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน................. 366

5.4 การยายทะเบียนบานของนักศึกษา
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 478/2561) เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการ
ทางทะเบียนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน.........................
5.5 การพิจารณาใหกิตติบัตรนักศึกษา
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 1101/2561) เรื่อง หลักเกณฑการใหกิตติบัตร
แกนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเดน...........................
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 1095/2561) เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมิน
และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
5.6 สวัสดิการนักศึกษา
- ประกาศฯ (ฉบับที่ 2330/2561) เรื่อง หลักเกณฑแนวปฏิบัติ
และอัตราการจายเงินชวยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือ
ประสบภัยตาง ๆ.....................................................................................
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เปนปที่ ๗๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“วิทยาเขต”
หมายความวา เขตการศึ ก ษาซึ่ ง ประกอบด ว ย
สวนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู
ในเขตทองทีต่ ามทีส่ ภามหาวิทยาลัย
กําหนด
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภาวิชาการ”
หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภาพนักงาน”
หมายความวา สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย
ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ
พนักงานราชการ และลูกจางของ
มหาวิทยาลัย
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“รัฐมนตรี”

หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
๒๕๔๑ เปนมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนนิติบุคคล
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัย
คํานึงถึง
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๒) ความมีเสรีภาพและความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูไปกับคุณธรรม
และจริยธรรม
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(๔) ความโปรงใส ความถูกตอง การตรวจสอบได และความรับผิดชอบตอ
รัฐและสังคม
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
(๖) การบริหารแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สํานักงานอธิการบดี
(๓) สํานักงานวิทยาเขต
(๔) คณะ
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(๕) วิทยาลัย
(๖) สถาบัน
(๗) สํานัก
มหาวิทยาลัยอาจใหมสี ว นงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย สถาบัน
หรือสํานัก เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ ใหทําเปนประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมสวนงาน
ใหกําหนดฐานะและภาระหนาที่ของสวนงานนั้นดวย
การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๙ ใหทาํ เปนประกาศของมหาวิทยาลัย
การดําเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ตองคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ ความคุม คา
ของการใชงบประมาณ การลดความซํา้ ซอน และการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเปนสําคัญ
มาตรา ๑๑ ภายใตวตั ถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชัน้ สูง หรือ
สถาบันอืน่ เขาสมทบในมหาวิทยาลัยได และมีอาํ นาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการรับเขาสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
ตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๒ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนิน
การวิจยั รวมกับสถานศึกษาชัน้ สูงหรือสถาบันวิจยั อืน่ ในประเทศ หรือตางประเทศ หรือขององคการ
ระหวางประเทศได โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชัน้ หนึง่ ชัน้ ใดรวมกับสถานศึกษาชัน้ สูงหรือสถาบันวิจยั อืน่ แกผสู าํ เร็จการศึกษาได
การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ แตพนักงานมหาวิทยาลัยตองไดรับการคุมครอง
และประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่กระทําการตาง ๆ ภายใตวัตถุประสงคตามที่ระบุ
ไวในมาตรา ๗ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ
ใหเชาซือ้ แลกเปลีย่ น และจําหนาย หรือทํานิตกิ รรมใด ๆ เพือ่ ประโยชนแกกจิ การของมหาวิทยาลัย
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ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือมีทรัพยสิทธิ
ตาง ๆ ในทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย และจําหนายทรัพยสนิ ทัง้ ภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให
การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย ใหกระทําไดเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา ๑๗ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได
(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการใหการศึกษาและบริการทางวิชาการ
(๓) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการในการ
ใหบริการภายในอํานาจหนาทีข่ องมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ทําความตกลงและกําหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
การนั้น
(๔) กูยืมเงินและใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน
ถือหุนเขาเปนหุนสวน และลงทุนหรือรวมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย
การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุน หรือ
การรวมลงทุน ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรีกอน
(๕) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๖) กํ า หนดค า ตอบแทนหรื อ ค า ตอบแทนพิ เ ศษ รวมทั้ ง สวั ส ดิ ก าร
สิทธิประโยชนและประโยชนอยางอื่นใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๗) จัดใหมีกองทุนเพื่อกิจการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
โดยการบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๘) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสนิ
ของมหาวิทยาลัย และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
(๙) จั ด ตั้ ง หรื อ ร ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ในการจั ด ตั้ ง องค ก รที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล
รวมตลอดถึงลงทุนหรือรวมลงทุนกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลใด เพือ่ ดําเนินกิจการทีเ่ กีย่ วกับหรือตอ
เนื่ อ งกั บ กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ นํ า ผลการค น คว า วิ จั ย ไปเผยแพร ห รื อ หาประโยชน
เพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๕ รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายไดหรือผล
ประโยชนจากกองทุนดังกลาว
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
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(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๖) รายไดหรือผลประโยชนทไี่ ดมาจากการใชทรี่ าชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุ ที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
เงินอุดหนุนทัว่ ไปตาม (๑) นัน้ รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง เปนจํานวนที่
เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่น
ได รั ฐ บาลพึ ง จั ด สรร เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปเพิ่ ม เติ ม ให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย ตามความจํ า เป น ของ
มหาวิทยาลัย
ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่น
ใด ใหแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแก
มหาวิทยาลัย ในสัดสวนเดียวกัน เพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
มาตรา ๑๖ มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู  ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เข า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึง่ ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงใหมโี อกาสเรียนจนสําเร็จปริญญา
ตรี
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง ใหเปนไปตาม
ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือซื้อดวย
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือไดมาโดยทางอื่น
ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ ทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ ชเพือ่ ประโยชนเกีย่ วกับการศึกษา การวิจยั การ
ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ และการทะนุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ไม อ ยู  ใ นความรั บ ผิ ด แห ง
การบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู
กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได
มาตรา ๑๙ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศให
กําหนดไว และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แตถามีความจําเปน
ตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท
หากไมมีทายาท หรือทายาทไมปรากฏ จะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๒๐ ใหมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสิ บ ห า คน ซึ่ ง จะได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
(๓) อธิการบดี
(๔) นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ผูว า ราชการจังหวัดขอนแกน
ประธาน สภาพนักงาน และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสีค่ น ซึง่ เลือกจากผูด าํ รงตําแหนงรอง
อธิการบดีจาํ นวนหนึง่ คน เลือกจากผูด าํ รงตําแหนงหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๔) และ (๕)
จํานวนสองคน และเลือกจาก ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๖) (๗) และวรรคสอง
จํานวนหนึ่งคน
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา
จํานวนสามคน และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใชคณาจารยประจําจํานวนหนึ่งคน
หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รง
คุ ณ วุ ฒิ ใ ห เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในจํ า นวนนี้ ต  อ งสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒจิ ากบัญชีรายชือ่ ทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนึง่ คน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕) และ (๖)
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย และให อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ทํ า หน า ที่ แ ทนนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
เมื่ อ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ห รื อ เมื่ อ ไม มี ผู  ดํ า รงตํ า แหน ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่งทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ
จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได
มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ตามมาตรา
๒๐ (๒) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
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(๑) เปนผูท รงคุณวุฒิ มีความรูแ ละประสบการณในดานตาง ๆ ทีเ่ ปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนง
บริหารในพรรคการเมือง
(๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ตามมาตรา
๒๐(๒)มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสามป และอาจไดรับเลือกใหมอีกได
นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕) และ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหามของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณีทตี่ าํ แหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลงไมวา ดวย
เหตุใดและยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แทนตําแหนงที่วาง ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีทนี่ ายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๒) (๕)
และ (๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดมีการ
แตงตั้งหรือเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือ
ไดรับแตงตั้งหรือไดรับเลือก อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถา
วาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีทนี่ ายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงตามวาระ
แตยงั มิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ หรือยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึง่ พนจากตําแหนงปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไป จนกวาจะไดทรงพระกรุณา
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โปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ หรือเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมแลว
มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดทิศทาง เปาหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมทัง้ อนุมตั ิ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสัง่ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ประโยชน
ในการปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใดในมหาวิทยาลัย
เปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปได
(๓) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๔) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๖) อนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง องค ก รที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล ตลอดจนกํ า หนดนโยบาย
ขององคกรดังกลาว
(๗) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธกี ารเกีย่ วกับการจัดหารายได จัดหา
แหลงทุน และทรัพยากรอื่น
(๘) อนุมตั กิ ารตัง้ งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
(๙) อนุมตั หิ ลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทัง้ การปรับปรุง การยุบรวม
หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๑๐) อนุมัติการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่น
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษารวมและยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถาน
ศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันวิจัยอื่น
(๑๒) อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา และประกาศนี ย บั ต ร ทั้ ง ของ
มหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น
รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๓) แตงตัง้ และถอดถอนประธานและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และประธาน และกรรมการสภาวิชาการ
(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะ
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กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทน แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๕) พิจารณาดําเนินการเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ และพิจารณา
ถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย
และศาสตราจารยพิเศษ
(๑๖) แตงตัง้ และถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
(๑๗) แต ง ตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารย พิ เ ศษ
ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องอธิการบดีและหัวหนาสวน
งานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง
(๑๙) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนัน้ ตอรัฐมนตรี
เพื่อทราบ
(๒๐) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ เกีย่ วกับกิจการของมหาวิทยาลัยทีม่ ไิ ดระบุใหเปนหนาที่
ของสวนงานใดหรือของผูใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๕ ใหมสี ภาวิชาการ ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการจํานวนไมนอ ย
กวาสิบหาคนแตไมเกินยีส่ บิ คนซึง่ สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธกี ารไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
ประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอํานาจหนาที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๖ ใหมีสภาพนักงาน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธกี ารไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงาน
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๗ สภาพนักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ
บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
(๒) สงเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย
และระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๒๘ ใหมคี ณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบดวยประธานกรรมการ
และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอาํ นาจหนาทีใ่ หคาํ แนะนําปรึกษาแกมหาวิทยาลัย
ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธกี ารไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๙ ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ไดแก อธิการบดี
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดี ประธานสภาพนักงาน และ
หัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง
ใหอธิการบดีแตงตัง้ รองอธิการบดีคนหนึง่ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดังกลาวดวยก็ได
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและกลัน่ กรองขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย เพือ่ เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอการจัดตัง้ การรวม และการยุบเลิกสวนงาน และการแบงหนวยงาน
ภายในของสวนงานตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีมอบหมาย หรือที่มิไดเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ
อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
การประชุมและวิธดี าํ เนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรมประจํา
มหาวิทยาลัย
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอํานาจหนาที่ ตลอดจนการประชุม
และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๒ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได
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มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ
สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีนนั้ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ โดยคําแนะนําของอธิการบดี จากผูม คี ณ
ุ สมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
ผูชวยอธิการบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๔ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช ว ยอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
(๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง จะแตงตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผูซึ่งมิใชผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยก็ได
มาตรา ๓๕ อธิการบดีมวี าระการดํารงตําแหนงคราวละสีป่  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
เมือ่ อธิการบดีพน จากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูช ว ยอธิการบดีพน จากตําแหนงดวย
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึง่ หนึง่ ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพน จากตําแหนง เนือ่ งจากไมผา นการประเมิน
ผลตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา ๔๖
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๓๖ อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมตาํ่ กวาชัน้ ปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชัน้ หนึง่ ชัน้ ใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาสิบปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือมีประสบการณดา นการบริหารอืน่ ตามหลักเกณฑทกี่ าํ หนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวาสิบป
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ผูช ว ยอธิการบดีตอ งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชัน้ หนึง่ ชัน้ ใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
นอกจากคุณสมบัตติ ามวรรคหนึง่ และวรรคสอง อธิการบดี รองอธิการบดี และผูช ว ยอธิการบดี
ตองมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๗ อธิการบดีเปนผูแ ทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทัง้ ปวง และใหมอี าํ นาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ และคําสัง่ ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ นโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๒) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดหารายไดและทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพือ่ สนับสนุนการดําเนินภารกิจ
ใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจาย เพื่อเสนอขออนุมัติ
ตอสภามหาวิทยาลัย
(๕) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมติ
ของสภามหาวิทยาลัย
(๖) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ องหัวหนาสวนงานตามมาตรา
๙ (๑) (๒) และ (๓)
(๘) แตงตั้งและถอดถอนรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน
ตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง ตามคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน
(๙) บรรจุ แตงตัง้ ถอดถอน และดําเนินการทางวินยั แกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๑๐) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดานตาง ๆ และ
รายงานประจําปของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่อธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีเปน
ผูรักษาการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูร กั ษาการแทน ถาอธิการบดีมไิ ดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีทมี่ อี าวุโสสูงสุดเปนผูร กั ษาการแทน
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ในกรณีทไี่ มมผี ดู าํ รงตําแหนงอธิการบดี หรือไมมผี รู กั ษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึง่
หรือมีแตไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ ผูม คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหาม
ตามมาตรา ๓๖ เปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๓๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีสวนงาน
ตามมาตรา ๙ ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหเปนวิทยาเขตได ทั้งนี้
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ในวิทยาเขตหนึง่ อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหรองอธิการบดีคนหนึง่ หรือหัวหนาสวนงาน
ตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) หรือวรรคสอง ทีอ่ ยูใ นวิทยาเขตนัน้ ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนอธิการบดี
เฉพาะในวิทยาเขตนั้นได
มาตรา ๔๐ การบริหารงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ใหเปน
ไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ในสวนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง ใหมหี วั หนาสวนงานคนหนึง่
ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง เป น ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบส ว นงาน มี ว าระการดํ า รง
ตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
มิได และจะใหมีรองหัวหนาสวนงานหรือผูชวยหัวหนาสวนงาน เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบ
ตามที่หัวหนาสวนงานมอบหมายก็ได
ชื่อตําแหนง คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา และการพนจากตําแหนงของหัวหนา
สวนงาน รองหัวหนาสวนงาน หรือผูชวยหัวหนาสวนงานตามวรรคสอง รวมทั้งอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เมื่อหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง พนจากตําแหนง
ใหรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงานนั้นพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๔๑ ให ส  ว นงานตามมาตรา ๙ ที่ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
จัดใหมีคณะกรรมการประจําสวนงาน
สวนงานตามมาตรา ๙ ที่มิไดมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อาจจัดใหมี
คณะกรรมการประจําสวนงานได
องคประกอบ จํ า นวน คุ ณ สมบั ติ หลั กเกณฑ วิ ธี การได ม า วาระการดํ ารงตํ าแหน ง
และการพนจากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการ รวมทั้งอํานาจหนาที่ ตลอดจนการ
ประชุ ม และวิ ธี ดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการประจํ า ส ว นงานตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
ตองปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
และจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได
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ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลว ใหรักษาการแทนตําแหนงอื่นไดอีก
เพียงหนึ่งตําแหนง แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๓ นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วแลวในพระราชบัญญัตนิ ี้ การรักษาการแทน การมอบอํานาจ
ใหปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ
ในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือ
กําหนดใหผดู าํ รงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือใหมอี าํ นาจหนาทีอ่ ยางใด ใหผรู กั ษา
การแทน หรือผูปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
ผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวย แลวแตกรณี

หมวด ๓
การประกันคุณภาพและการประเมิน
มาตรา ๔๔ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๖ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดี
และหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง
ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙
(๑) (๒) และ (๓)
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๗ ให ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู  ป ฏิ บั ติ ง าน
ในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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หมวด ๔
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๔๘ ใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซงึ่ ระบบบัญชีอนั ถูกตอง แยกตามสวนงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ส มุ ด บั ญ ชี ล งรายการแยกตามประเภทของสิ น ทรั พ ย หนี้ สิ น ทุ น รายได
และคาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ และใหมีการ
ตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รอง
ทั่วไป
มาตรา ๔๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แตงตัง้ โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูส อบบัญชีของมหาวิทยาลัย และ
ใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี
มาตรา ๕๑ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การนี้ ใ ห มี อํ า นาจสอบถามอธิ ก ารบดี แ ละผู  ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิ ท ยาลั ย และเรี ย กให ส  ง สรรพสมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารหลั ก ฐานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งของ
มหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๕๒ ให ผู  ส อบบั ญ ชี จั ด ทํ า รายงานผลการสอบบั ญ ชี แ ละการเงิ น เสนอต อ สภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึง่ รอยหาสิบวันนับแตวนั สิน้ ปบญ
ั ชี เพือ่ ใหสภามหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรี
ใหมหาวิทยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปทสี่ นิ้ ไปนัน้ แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทาํ การ
และบัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย
ในปที่ลวงมาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
มาตรา ๕๓ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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หมวด ๕
การกํากับและดูแล
มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ ในกรณีที่มีปญหาขอขัดแยงในการ
ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยซึง่ อาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม ใหรฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๕ บรรดาเรือ่ งทีม่ หาวิทยาลัยจะตองเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ

หมวด ๖
ตําแหน่งทางวิชาการ
มาตรา ๕๖ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังตอไปนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
ศาสตราจารยนนั้ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นไดโดยทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารแตงตัง้ และถอดถอนผูด าํ รงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปน
ไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารยพเิ ศษนัน้ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ จากผูซ งึ่ มิได
เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๘ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ และ
พนจากตําแหนงไปโดยไมมคี วามผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตัง้ ใหเปนศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ
ในสาขาวิชา ที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารแตงตัง้ และถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตัง้ ผูซ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและมิไดเปนคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพเิ ศษหรือผูช ว ยศาสตราจารยพเิ ศษได โดยคําแนะนํา
ของสภาวิชาการ
อธิ ก ารบดี อ าจแต ง ตั้ ง ผู  ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและมิ ไ ด เ ป น คณาจารย ป ระจํ า
ของมหาวิทยาลัยเปนอาจารยพิเศษได โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหนาสวนงานอื่นที่มี
หนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ศาสตราจารยพเิ ศษ หรือไดรบั แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรือตําแหนงทางวิชาการ
ทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหมสี ทิ ธิใชตาํ แหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานาม
เพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชอักษรยอ ดังตอไปนี้
ศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย
ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
การใชคาํ นําหนานามและการใชอกั ษรยอคํานําหนานามสําหรับตําแหนงทางวิชาการทีเ่ รียกชือ่
อยางอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

หมวด ๗
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต

ใชอักษรยอ ด.
ใชอักษรยอ ม.
ใชอักษรยอ บ.
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มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยมีอาํ นาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา
ทีม่ กี ารสอนในมหาวิทยาลัย และใหหรือรวมใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขา
วิชาทีม่ กี ารจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชัน้ สูงหรือสถาบันวิจยั อืน่ ในประเทศ หรือตางประเทศ
หรือขององคการระหวางประเทศ
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช
อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผสู าํ เร็จการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได
มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมปี ระกาศนียบัตรชัน้ ตาง ๆ และ
อนุปริญญาได ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผสู าํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่ง ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว
(๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
กอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เห็นวาทรงคุณวุฒสิ มควรแกปริญญานัน้ ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกผปู ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย
ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได
ชัน้ สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมคี รุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครือ่ งหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุย
ประจํ า ตํ า แหน ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมตี รา เครือ่ งหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
หรือสวนงานของมหาวิทยาลัยได โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา หรือการใชสิ่งดังกลาว
ทีม่ ใิ ชเพือ่ ประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย ตองไดรบั อนุญาตเปนหนังสือ
จากมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกาย
ของนักศึกษาและผูป ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยได โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผูใ ดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครือ่ งแบบ เครือ่ งหมาย
หรือเครือ่ งแตงกายของนักศึกษาและผูป ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัย หรือสิง่ ใดทีเ่ ลียนแบบสิง่ ดังกลาว
โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือมีตาํ แหนงใดในมหาวิทยาลัยโดยทีต่ นไมมสี ทิ ธิ ถาไดกระทําเพือ่ ใหบคุ คลอืน่ เชือ่ วาตนมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะใช หรือมีวทิ ยฐานะหรือมีตาํ แหนงเชนนัน้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูใ ดกระทําการอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ
สวนงานของมหาวิทยาลัย ไมวาจะทําเปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของมหาวิทยาลัย
ปลอม หรือซึง่ ทําเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึง่ ตรา เครือ่ งหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย หรือสวน
งานของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒)
แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสนิ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และราย
ได้ของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเปน
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ และสวนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดอนุมัติและจัดตั้งขึ้นใน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ซึ่ ง มี อ ยู  ใ นวั น ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ เป น ส ว นงาน
ของมหาวิทยาลัยไปพลางกอนจนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งสวนงานตามมาตรา ๙
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๓ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ี แ ละปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต  อ ไปจนกว า จะมี ส ภา
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๔ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ในกรณี ที่ ผู  ดํ า รงตํ า แหน ง อธิ ก ารบดี ต ามวรรคหนึ่ ง เป น ข า ราชการของมหาวิ ท ยาลั ย
ใหเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและ
ผูชวยอธิการบดีโดยอนุโลม
มาตรา ๗๕ การนับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดีตามมาตรา ๓๕ และหัวหนาสวนงาน
ตามมาตรา ๔๐ ใหนบั รวมวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
๒๕๔๑ ดวย
มาตรา ๗๖ ใหผดู าํ รงตําแหนงคณบดี รองคณบดี ผูอ าํ นวยการ รองผูอ าํ นวยการ สถาบัน
สํานัก หรือศูนย หัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ
หัวหนาสวนงานภายใน และรองหัวหนาสวนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดอนุมัติและ
จัดตัง้ ขึน้ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ คงดํารง
ตําแหนงดังกลาวตอไปจนกวาจะครบวาระ ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
โดยทําเปนหนังสือภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ถาผูด าํ รงตําแหนงตามวรรคหนึง่ ไดแสดงเจตนาเปลีย่ นสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และมีคําสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ใหดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปจนกวาจะครบวาระ
ที่เหลืออยู แตถาไมแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่
กําหนด ใหพนจากตําแหนง
มาตรา ๗๗ ใหขา ราชการ ลูกจางของสวนราชการซึง่ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน พนักงาน
ราชการ และพนักงานซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ยังคงเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางของสวนราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานซึง่ จางจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยตอไป และใหปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวา
การปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาวเปนการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะลูกจางของสวนราชการ
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะพนักงานราชการหรือปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี
ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง สิทธิในการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่นใดของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ตามวรรคหนึง่ และสิทธิในการเลือ่ นตําแหนงของขาราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพือ่ ประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ และพนักงาน
ราชการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ และใหขาราชการ ลูกจางของสวน
ราชการ และพนักงานราชการดังกลาว รับเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นผานมหาวิทยาลัยโดยเบิก
จายจากเงินงบประมาณแผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจําและ
เงินอื่นที่เกี่ยวของ และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางของสวนราชการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการมาใชบังคับ แลวแตกรณี
สิทธิในการเลือ่ นตําแหนงของลูกจางของสวนราชการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ
ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยพนักงาน
ราชการมาใชบงั คับ แตไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตนิ หี้ รือมีกรณีทไี่ มอาจนํามาใชบงั คับไดดว ย
เหตุใด ใหการดําเนินการ ในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใช
บังคับได เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๗๘ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา ๗๗ ผูใด
(๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตนิ โี้ ดยทําเปนหนังสือภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
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ใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
แลวแตกรณี โดยไมตองประเมิน
(๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตนิ โี้ ดยทําเปนหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกิน
หาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลวเห็นวามีความรู
ความสามารถตามหลักเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด ใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
ของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน
(๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยทํ า เป น หนั ง สื อ ภายหลั ง กํ า หนดเวลาตาม (๒)
ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางานจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และมีอัตราที่
จะรับเขาทํางานได ใหดาํ เนินการตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงเสริมและสนับสนุน
ขาราชการและลูกจางของสวนราชการ เพือ่ เปลีย่ นสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ ตามทีก่ าํ หนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เมือ่ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการทีแ่ สดงเจตนาตาม (๑) หรือ (๒) ไดรบั บรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยแลว ใหไดรับเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๗๙ ในกรณีทตี่ าํ แหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัยวางลง
ไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและ
ใหโอนอัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายใน
ลักษณะเงินเดือนและคาจางประจําและเงินอื่นที่เกี่ยวของซึ่งตั้งไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของ
มหาวิ ท ยาลั ย และให ถื อ ว า การโอนงบประมาณดั ง กล า วเป น การโอนงบประมาณรายจ า ย
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๘๐ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการบรรจุ แตงตั้ง และไดรับคาจางจาก
งบประมาณแผนดินอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๑ ขาราชการซึง่ ไดรบั การบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๘ ใหถอื วา
เปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ทั้งนี้
นับแตวันที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
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ลูกจางของสวนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๘ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง
และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
ขาราชการซึง่ เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการอยูแ ลว ใหมสี ทิ ธิขอเปนสมาชิก
ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณีเชนนี้ ใหถอื วาเปนขาราชการบํานาญ และมีสทิ ธิไดรบั
สวัสดิการ จากทางราชการเชนเดียวกับผูไ ดรบั บํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึง่ ไดรบั สิทธิประโยชนในฐานะขาราชการบํานาญแลว ใหไดรบั ยกเวน
ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความ
สมัครใจ
ลูกจางประจําของสวนราชการผูใดที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจาง
ประจําของสวนราชการ ซึง่ จดทะเบียนแลว หากไดเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและสมัครเขาเปน
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ถาผูนั้นไดโอนเงินสะสม เงินสมทบ และ
เงินผลประโยชนอื่นที่ไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ
ซึ่งจดทะเบียนแลว เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ใหนับระยะเวลาการเปน
สมาชิกตอเนื่องกันได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๘๒ ใหคณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก หรือศูนยและคณะกรรมการอืน่
ที่ไดรบั แตงตัง้ หรือเลือกตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ และดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ทําหนาที่คณะกรรมการประจําสวนงานนั้น หรือทํา
หนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกจนกวาจะไดมีการแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๘๓ ใหประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารยตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ และประธานกรรมการและกรรมการสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย และประธาน
กรรมการและกรรมการสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางตอไปจนกวาจะไดมาซึ่งประธาน
กรรมการและกรรมการสภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังมีขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามมาตรา ๗๗ เปนผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหขา ราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาวมีสว นรวม
ในกิจการของสภาพนักงานโดยเทาเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ทัง้ นี้ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๘๔ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และ
อาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู
ในวั น ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ มี ฐ านะเป น ศาสตราจารย ศาสตราจารย พิ เ ศษ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยของมหาวิทยาลัยตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของ
มหาวิทยาลัยตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับการแตงตั้ง
มาตรา ๘๕ การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสัง่ หรือการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหนําพระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาใชบังคับ โดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยู
ในกํากับของรัฐ มีการบริหารจัดการที่เปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และมีความเปนเลิศทางวิชาการ
ซึง่ สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ดังนัน้ สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัย
ขอนแกนใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

การกําหนดชือ่ ปริญญาตามคุณวุฒสิ าขาวิชา ทีแ่ สดงถึงการมีความรูต ามหลักการพืน้ ฐาน
ของศาสตรที่ครอบคลุ ม สาขาวิ ชา โดยในระดั บปริ ญ ญาตรี ค วรกํ าหนดให มี พื้ น ฐานในสาขา
ศิลปศาสตร หรือวิทยาศาสตรเปนหลักใหไดรับคุณวุฒิตามชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เพือ่ ใหการกําหนดชือ่ ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบและสอดคลองกับแนวทาง
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑการกําหนด
ชื่อปริญญาใหเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ จึง
ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
๒๕๕๙”
ขอ ๒ ใหใชประกาศกระทรวงนี้เปนแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา และ
อักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้
ขอ ๔ ใหยกเลิก
๔.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “หลักเกณฑการกําหนดชือ่ ปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๙” ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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๔.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒” ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๖)” ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๕ ประเภทของการกําหนดชื่อปริญญา แบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๕.๑ ปริญญาประเภทวิชาการ
๕.๑.๑ ปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเนน
ศาสตรบริสุทธิ์ทางดานศิลปศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ
เปนหลัก ใหใชชื่อปริญญาวาศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Arts) และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Arts) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Philosophy) กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร (Humanities)
๑.๑) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา อาทิ พุทธศาสตร
พุทธศาสนศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ
๑.๒) สาขาวิ ช าภาษา วรรณคดี อาทิ ภาษาศาสตร
ภาษาไทย ภาษาบาลีและสันสกฤต จารึกภาษาไทย การแปล วรรณคดีไทย วรรณคดีองั กฤษ วรรณคดี
เปรียบเทียบ
๑.๓) สาขาวิชาประวัตศิ าสตร โบราณคดี อาทิ ไทยคดีศกึ ษา
ประวัติศาสตรเปรียบเทียบ
๑.๔) สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม อาทิ อารยธรรมศึกษา
(๒) กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร (Social Sciences)
๒.๑) สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology) อาทิ จิตวิทยาสังคม
พฤติกรรมศาสตร
๒.๒) สาขาวิชาสังคมวิทยา (Sociology) อาทิ มานุษยวิทยา
วัฒนธรรมศึกษา
๕.๑.๒ ปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาทีใ่ ชชอื่ ปริญญานีม้ ลี กั ษณะเนนศาสตร
บริสุทธิ์ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชา
นั้น ๆ เปนหลัก ใหใชชื่อปริญญาวา วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (Master of Science) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science) หรือปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ

27
(๑) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Sciences)
๑.๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (Life Sciences) อาทิ
ชีววิทยา ชีวเคมี ชีวฟสิกส จุลชีววิทยา พิษวิทยา พฤกษศาสตร สัตววิทยา กีฏวิทยา พันธุศาสตร
๑.๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Sciences)
อาทิ เคมี ฟสกิ ส ดาราศาสตร ธรณีวทิ ยา ธรณีฟส กิ ส ภูมศิ าสตรกายภาพ สมุทรศาสตร อุตนุ ยิ มวิทยา
๑.๓) สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ (Mathematics andStatistics) อาทิ คณิตศาสตร การวิจัยดําเนินงาน สถิติ คณิตศาสตรประกันภัย
๑.๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร (Computing) อาทิ วิทยาการ
คอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Sciences)
๒.๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร (Agriculture) อาทิ ประมง
พืชไร วนศาสตร สัตวบาล สัตวศาสตร
๒.๒) สาขาวิชาวิทยาการสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(Environmental Sciences and Natural Resources) อาทิ การจัดการสิง่ แวดลอม วิทยาการสิง่ แวดลอม
๒.๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (Medical Sciences)
อาทิ กายวิภาคศาสตร นิติเวชศาสตร เวชนิทัศน สรีรวิทยา
๒.๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตอนื่ ๆ (Other Applied
Sciences) อาทิ เทคโนโลยีนิวเคลียร วัสดุศาสตร การเหมืองแร
๕.๑.๓ ปริญญาตามชื่อศาสตร ไดแก สาขาวิชารัฐศาสตร (Political
Sciences) อาทิ การเมือง การปกครอง นโยบายสาธารณะ ความสัมพันธระหวางประเทศ และสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร (Economics) อาทิ เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร
ระหวางประเทศ
(๑) สาขาวิชารัฐศาสตร (Political Sciences) ใหใชชื่อปริญญา
รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Political
Science) และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political Science) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Philosophy)
(๒) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (Economics) ใหใชชื่อปริญญา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Economics) และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Economics) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of
Philosophy)

28
๕.๒ ปริญญาประเภทวิชาชีพ
๕.๒.๑ สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้เนนการศึกษาในลักษณะของศาสตร
เชิงประยุกต เพือ่ นําไปสูก ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาทีต่ อ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายขององคกรวิชาชีพ กลุมสาขาวิชาที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดชื่อ
ปริญญาใหใชตามสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ เปนหลัก ในทุกระดับปริญญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต)
สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชือ่ ปริญญาเปน ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตได กลุม สาขาวิชาทีใ่ ชชอื่ ปริญญา
นี้ คือ
(๑) สาขาวิชากายภาพบําบัด (Physical Therapy) ใหใชชื่อ
ปริญญาในระดับ ปริญญาตรีวา กายภาพบําบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical Therapy) หรือวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
(๒) สาขาวิชาการบัญชี (Accountancy) ใหใชชอื่ ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) หรือ (Bachelor of Accounting) หรือ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) (Bachelor of Business Administration) (Accountancy) หรือ
(Bachelor of Business Administration) (Accounting)
(๓) สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine)
ใหใชชอื่ ปริญญา ในระดับปริญญาตรีวา การแพทยแผนไทยบัณฑิต (Bachelor of Thai Traditional
Medicine)
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต ใหใชชื่อในระดับ
ปริญญาตรีวา การแพทยแผนไทยประยุกตบณ
ั ฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)
(๔) สาขาวิ ช าการแพทย แ ผนจี น ให ใ ช ชื่ อ ปริ ญ ญาในระดั บ
ปริญญาตรีวา การแพทยแผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)
(๕) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (Medical Technology) ใหใชชอื่
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา เทคนิคการแพทยบัณฑิต (Bachelor of Medical Technology)
(๖) สาขาวิชานิติศาสตร (Laws) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวานิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)
(๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (Nursing Science) ใหใชชอื่ ปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
(๘) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (Engineering) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)
(๙) สาขาวิชาศึกษาศาสตร (Education) หรือสาขาวิชาครุศาสตร
อุตสาหกรรม (Industrial Education, Technical Education) ใหใชชอื่ ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of
Sciencein Industrial Education) หรือ (Bachelor of Science in Technical Education)
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(๑๐) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture) ใหใชช่ือ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) หรือภูมิ
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Landscape Architecture)
(๑๑) สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร ให ใ ช ชื่ อ ปริ ญ ญาในระดั บ
ปริญญาตรีวา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)
๕.๒.๒ สาขาวิชาทางดานวิชาชีพ ซึ่งมีระดับชั้นปริญญาตรีเปนปริญญา
สูงสุดใหใชชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เปนหลักในระดับชั้นปริญญาตรี สําหรับระดับชั้น
ปริญญาโทและปริญญาเอก ใหใชวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) และวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต(Doctor of Science) สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเปนปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (Doctor of Philosophy) ได กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร (Dentistry) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery)
(๒) สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร (Optometry) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry)
(๓) สาขาวิชาแพทยศาสตร (Medicine) ใหใชชอื่ ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา แพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)
(๔) สาขาวิชาเภสัชศาสตร (Pharmacy) ใหใชชอื่ ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา เภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)
(๕) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine) ใหใช
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine)
๕.๓ ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ
๕.๓.๑ ประเภทกึง่ วิชาชีพ กลุม สาขาวิชาทีไ่ มไดกาํ หนดใหมอี งคกรวิชาชีพ
หรือกฎหมายรองรับแตเปนศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญา
ใหใชตามกลุมสาขาวิชาที่กําหนด การกําหนดชื่อปริญญาใหใชตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เปนหลักใน
ทุกระดับปริญญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต) สําหรับปริญญาเอกอาจกําหนดชือ่ ปริญญา
เปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ
(๑) สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Prosthetics and Orthotics)
(๒) สาขาวิชาการจัดการ (Management) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา การจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management)
(๓) สาขาวิชาดุรยิ างคศาสตร (Music) ใหใชชอื่ ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music)

30
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร (Communication Arts) ใหใชชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts)
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) ใหใชชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
(๖) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ใหใชชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration)
(๗) สาขาวิชาวิจติ รศิลปและประยุกตศลิ ป (Fine and Applied Arts)
ใหใชชอื่ ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine Arts) หรือศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts)
(๘) สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร (Social Work) ใหใชชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work)
(๙) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (Information Science) ใหใช
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Information Science)
ทัง้ นี้ กรณีจดั ทํา หลักสูตรในสาขาวิชาประเภทกึง่ วิชาชีพหากสถาบัน
อุดมศึกษาใด จัดหลักสูตร โดยจัดเนื้อหาเปนศาสตรบริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร หรือศาสตรบริสุทธิ์
ทางวิทยาศาสตรใหใชชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได
๕.๓.๒ ประเภทปฏิบัติการ
สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเปนการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีประยุกตไปใชพฒ
ั นาความรูแ ละทักษะเชิงปฏิบตั กิ ารเฉพาะ ใหใชชอื่ ปริญญาเทคโนโลยี
บัณฑิต (Bachelor of Technology) และเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (Master of Technology) หรือ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) และอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Industrial Technology) หรือชื่อปริญญาอื่น ที่แสดงใหเห็นการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีประยุกตไปใชพัฒนาความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ
ขอ ๖ ชือ่ ปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักษรยอปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใหใช ดังตอไปนี้

31

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๑. ปริญญาประเภทวิชาการ
๑.๑ ปริญญาศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑.๒ ปริญญาวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑.๓ ปริญญาตามชื่อศาสตร
๑.๓.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑.๓.๒ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒. ปริญญาประเภทวิชาชีพ
๒.๑ ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ
๒.๑.๑ สาขาวิชากายภาพบําบัด
กายภาพบําบัดบัณฑิต
กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต
กายภาพบําบัดดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ศศ.บ
ศศ.ม.
ศศ.ด.
ปร.ด.
วท.บ.
วท.ม.
วท.ด.
ปร.ด.
ร.บ.
ร.ม.
ร.ด.
ปร.ด.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.ด.
ปร.ด.

กภ.บ.
กภ.ม.
กภ.ด.
ปร.ด.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

Bachelor of Arts
Master of Arts
Doctor of Arts
หรือ
Doctor of Philosophy

B.A.
M.A.
D.A.

Bachelor of Science
Master of Science
Doctor of Science
หรือ
Doctor of Philosophy

B.S.,B.Sc.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

Bachelor of Political Science
Master of Political Science
Doctor of Political Science
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Pol.Sc.
M.Pol.Sc.
D.Pol.Sc.

Bachelor of Economics
Master of Economics
Doctor of Economics
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Econ.
M.Econ.
D.Econ.

Bachelor of Physical Therapy
Master of Physical Therapy
Doctor of Physical Therapy
หรือ
Doctor of Philosophy

B.PT.
M.PT.
D.PT.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๒.๑.๒ สาขาวิชาการบัญชี
บัญชีบัณฑิต

บช.บ.

บัญชีมหาบัณฑิต

บช.ม.

บัญชีดุษฎีบัณฑิต

บช.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๓ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
การแพทยแผนไทยบัณฑิต
การแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต
การแพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
การแพทยแผนไทยประยุกต
มหาบัณฑิต
การแพทยแผนไทยประยุกต
ดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๔ สาขาวิชาการแพทยแผนจีน
การแพทยแผนจีนบัณฑิต
การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต

ปร.ด.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Accountancy
หรือ
Bachelor of Accounting
Master of Accountancy
หรือ
Master of Accounting
Doctor of Accountancy
หรือ
Doctor of Accounting
หรือ
Doctor of Philosophy

พท.บ.

B.Acc.
M.Acc.
D.Acc.

Ph.D.

Bachelor of Thai Traditional
Medicine
พท.ม. Master of Thai Traditional
Medicine
พท.ด. Doctor of Thai Traditional
Medicine
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy
พทป.บ. Bachelor of Applied Thai
Traditional Medicine
พทป.ม. Master of Applied Thai
Traditional Medicine
พทป.ด. Doctor of Applied Thai
Traditional Medicine
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy

B.TM.

พจ.บ

B.CM.

พจ.ม.

Bachelor of Traditional
Chinese Medicine
Master of Traditional Chinese
Medicine

M.TM.
D.TM.
Ph.D.
B.ATM.
M.ATM.
D.ATM.
Ph.D.

M.CM.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
การแพทยแผนจีนดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๕ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทยบัณฑิต
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๖ สาขาวิชานิติศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๗ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

พจ.ด.
ปร.ด.
ทพ.บ.
ทพ.ม.
ทพ.ด.
ปร.ด.
น.บ.
น.ม.
น.ด.
ปร.ด.
พย.บ.
พย.ม.
พย.ด.
ปร.ด.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.ด.
ปร.ด.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ด.
ปร.ด.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Doctor of Traditional Chinese
Medicine
หรือ
Doctor of Philosophy

D.CM.

Bachelor of Medical
Technology
Master of Medical Technology
Doctor of Medical Technology
หรือ
Doctor of Philosophy

B.MT.

Bachelor of Laws
Master of Laws
Doctor of Laws
หรือ
Doctor of Philosophy

LL.B.
LL.M.
LL.D.

Bachelor of Nursing Science
Master of Nursing Science
Doctor of Nursing Science
หรือ
Doctor of Philosophy

B.N.S.
M.N.S.
D.N.S.

Bachelor of Engineering
Master of Engineering
Doctor of Engineering
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Eng.
M.Eng.
D.Eng.

Bachelor of Education
Master of Education
Doctor of Education
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Ed.
M.Ed.
Ed.D., D.Ed

Ph.D.

M.MT.
D.MT.
Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
และ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๑๐สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และ
ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ค.อ.บ.

ค.อ.ม.

ค.อ.ด.

ปร.ด.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.ด.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Science in
Industrial Education
หรือ
Bachelor of Science in
Technical Education
Master of Science in Industrial
Education
หรือ
Master of Science in Technical
Education
Doctor of Science in Industrial
Education
หรือ
Doctor of Science in Technical
Education
หรือ
Doctor of Philosophy

Bachelor of Architecture
Master of Architecture
Doctor of Architecture
หรือ
ปร.ด. Doctor of Philosophy
และ
ภ.สถ.บ. Bachelor of Landscape
Architecture
ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภ.สถ.ม. Master of Landscape
Architecture
ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภ.สถ.ด. Doctor of Landscape
Architecture
หรือ
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. Doctor of Philosophy

B.S.Ind.Ed.
B.S.Tech.Ed.
M.S.Ind.Ed.
M.S.Tech.Ed.
D.Ind.Ed.,
D.Tech.Ed.
Ph.D.
B.Arch.
M.Arch.
D.Arch.
Ph.D.
B.L.A.
M.L.A.
D.L.A.
Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๒.๑.๑๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๒ ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ โดย
ระดับปริญญาตรีเปนปริญญาสูงสุด
๒.๒.๑ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๒.๒ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๒.๓ สาขาวิชาแพทยศาสตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๒.๔ สาขาวิชาเภสัชศาสตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๒.๕ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ส.บ.
ส.ม.
ส.ด.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Public Health
Master of Public Health
Doctor of Public Health
หรือ
Doctor of Philosophy

B.P.H.
M.P.H.
Dr.P.H.

Doctor of Dental Surgery
Master of Science
Doctor of Science
หรือ
Doctor of Philosophy

D.D.S.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

Doctor of Optometry
Master of Science
Doctor of Philosophy
หรือ
Doctor of Science

O.D.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

Doctor of Medicine
Master of Science
Doctor of Science
หรือ
Doctor of Philosophy

M.D.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

Pharm.D.
M.S.,M.Sc.
D.S.,D.Sc.

ปร.ด.

Doctor of Pharmacy
Master of Science
Doctor of Science
หรือ
Doctor of Philosophy

สพ.บ.
วท.ม.

Doctor of Veterinary Medicine
Master of Science

D.V.M.
M.S.,M.Sc.

ปร.ด.

ท.บ.
วท.ม.
วท.ด.
ปร.ด.
ทศ.บ.
วท.ม.
วท.ด.
ปร.ด.
พ.บ.
วท.ม.
วท.ด.
ปร.ด.
ภ.บ.
วท.ม.
วท.ด.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓. ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ
๓.๑ ประเภทกึ่งวิชาชีพ
๓.๑.๑ สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
กอ.บ.
กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต

กอ.ม.

กายอุปกรณศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กอ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๒ สาขาวิชาการจัดการ
การจัดการบัณฑิต
การจัดการมหาบัณฑิต
การจัดการดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๓ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๔ สาขาวิชานิเทศศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด.
กจ.บ.
กจ.ม.
กจ.ด.
ปร.ด
ดศ.บ.
ดศ.ม.
ดศ.ด.
ปร.ด.
นศ.บ.
นศ.ม.
นศ.ด.
ปร.ด.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Doctor of Science
หรือ
Doctor of Philosophy

D.S.,D.Sc.

Bachelor of Prosthetics and
Orthotics
Master of Prosthetics and
Orthotics

B.PO.

Ph.D.

M.PO.

Doctor of Prosthetics and
Orthotics
หรือ
Doctor of Philosophy

D.PO.

Bachelor of Management
Master of Management
Doctor of Management
หรือ
Doctor of Philosophy

B.M.
M.M.
D.M.

Bachelor of Music
Master of Music
Doctor of Music
หรือ
Doctor of Philosophy

B.M.
M.M.
D.M.

Bachelor of Communication
Arts
Master of Communication Arts
Doctor of Communication Arts
หรือ
Doctor of Philosophy

B.Com.Arts.

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

M.Com.Arts.
D.Com.Arts.
Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๓.๑.๕ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บธ.ม.

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บธ.ด.

หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๖ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปร.ด.
รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รป.ด.
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
๓.๑.๗ สาขาวิชาทางวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ศิลปบัณฑิต
ศล.บ.
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศป.บ.
ศิลปมหาบัณฑิต
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๘ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Business
Administration
Master of Business
Administration
Doctor of Business
Administration
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Public
Administration
Master of Public Administration
Doctor of Public Administration
หรือ
Doctor of Philosophy

B.B.A.
M.B.A.
D.B.A.
Ph.D.
B.P.A.
M.P.A.
D.P.A.
Ph.D.
B.F.A.

ปร.ด.

Bachelor of Fine Arts
หรือ
Bachelor of Fine and Applied
Arts
Master of Fine Arts
หรือ
Master of Fine and Applied
Arts
Doctor of Fine Arts
หรือ
Doctor of Fine and Applied
Arts
หรือ
Doctor of Philosophy

สส.บ.
สส.ม.
สส.ด.

Bachelor of Social Work
Master of Social Work
Doctor of Social Work

B.S.W.
M.S.W.
D.S.W.

ศล.ม.
ศป.ม.
ศล.ด.
ศป.ด.

M.F.A.

D.F.A.

Ph.D.
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๑.๙ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓.๒ ประเภทปฏิบัติการ
๓.๒.๑ เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีมหาบัณฑิต
๓.๒.๒ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ปร.ด.
สท.บ.
สท.ม.
สท.ด.
ปร.ด.
ทล.บ.
ทล.ม.
อส.บ.

อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อส.ม.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
Doctor of Philosophy

Ph.D.

Bachelor of Information Science
Master of Information Science
Doctor of Information Science
หรือ
Doctor of Philosophy

B.I.S.
M.I.S.
D.I.S.

Bachelor of Technology
Master of Technology
Bachelor of Industrial
Technology
Master of Industrial Technology

B.Tech.
M.Tech.
B.Ind.Tech.

Ph.D.

M.Ind.Tech.

ขอ ๗ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได หรือมีความจําเปนตอง
กําหนดชือ่ ปริญญา ทีน่ อกเหนือจากทีก่ าํ หนดไวในประกาศนี้ ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

39

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๙)
เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๙

****************************
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการใหการศึกษา สงเสริม ประยุกต พัฒนา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) (๑๒) และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๙) เรื่อง
ชื่ อ ปริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รในสาขาวิ ช า และอั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ดังตอไปนี้
๓.๑ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“การจัดการการพัฒนาชนบทดุษฎี
บัณฑิต”ใชอักษรยอ “จ.พช.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Rural Development
Management” ใชอักษรยอ
“D.R.D.M.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ
“ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy” ใชอกั ษรยอ
“Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“การจัดการการพัฒนาชนบท
มหาบัณฑิต” ใชอกั ษรยอ “จ.พช.ม.”
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ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา

“Master of Rural Development
Management” ใชอักษรยอ
“M.R.D.M.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“การจัดการการพัฒนาชนบทบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “จ.พช.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Rural Development
Management” ใชอักษรยอ
“B.R.D.M.”
๓.๒ สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ
“บช.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Accountancy”
ใชอักษรยอ “D.Acc.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“บัญชีมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “บช.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Accountancy”
ใชอักษรยอ “M.Acc.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“บัญชีบณ
ั ฑิต” ใชอกั ษรยอ “บช.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Accountancy”
ใชอักษรยอ “B.Acc.”
๓.๓ สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มีปริญญาสองชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“การวางแผนภาคและเมือง
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ผ.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Urban and Regional
Planning” ใชอักษรยอ “D.U.R.P.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา

“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“การวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ผ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Urban and Regional
Planning” ใชอกั ษรยอ “M.U.R.P.”
๓.๔ สาขาวิชาการออกแบบ มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“การออกแบบดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “อบ.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Design”
ใชอักษรยอ “D.Des.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“การออกแบบมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “อบ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Design”
ใชอักษรยอ “M.Des.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“การออกแบบบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “อบ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Design”
ใชอักษรยอ “B.Des.”
๓.๕ สาขาวิชาเกษตรศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “กษ.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Agriculture”
ใชอักษรยอ “D.Agr.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
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(๒) ปริญญาโท

เรียกวา

“เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “กษ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Agriculture”
ใชอักษรยอ “M.Agr.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“เกษตรศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “กษ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Agriculture”
ใชอักษรยอ “B.Agr.”
๓.๖ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ดศ.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Music”
ใชอักษรยอ “D.Mus.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ดศ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Music”
ใชอักษรยอ “M.Mus.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“ดุริยางคศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ดศ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Music”
ใชอักษรยอ “B.Mus.”
๓.๗ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ท.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Dentistry”
ใชอักษรยอ “D.Dent.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา

“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาตรี
เรียกวา
“ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ท.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Dental Surgery”
ใชอักษรยอ “D.D.S.”
๓.๘ สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ
(๑) ปริญญาตรี
เรียกวา
“เทคโนโลยีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ทล.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Technology”
ใชอักษรยอ “B.Tech.”
๓.๙ สาขาวิชานิติศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “น.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Laws”
ใชอักษรยอ “LL.D.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“นิติศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “น.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Laws”
ใชอักษรยอ “LL.M.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“นิติศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “น.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Laws”
ใชอักษรยอ “LL.B.”
๓.๑๐ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “บธ.ด.”
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ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา

“Doctor of Business Administration”
ใชอักษรยอ “D.B.A.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “บธ.ม”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Business Administration”
ใชอักษรยอ “M.B.A.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“บริหารธุรกิจบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
ชือ่ ภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Business Administration”
ใชอักษรยอ “B.B.A.”
๓.๑๑ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “พย.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Nursing Science”
ใชอักษรยอ “D.N.S.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “พย.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Nursing Science”
ใชอักษรยอ “M.N.S.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“พยาบาลศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “พย.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Nursing Science”
ใชอักษรยอ “B.N.S.”
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๓.๑๒ สาขาวิชาแพทยศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “พ.ด.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาตรี
เรียกวา
“แพทยศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “พ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Medicine”
ใชอักษรยอ “M.D.”
๓.๑๓ สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ภ.ด.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ภ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Pharmacy”
ใชอักษรยอ “M.Pharm.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“เภสัชศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ภ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Pharmacy”
ใชอักษรยอ “Pharm.D.”
๓.๑๔ สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศศ.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Arts”
ใชอักษรยอ “D.A.”
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และ

เรียกวา

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Arts” ใชอกั ษรยอ “M.A.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“ศิลปศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Arts”
ใชอักษรยอ “B.A.”
๓.๑๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “รป.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Public Administration”
ใชอักษรยอ “D.P.A.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “รป.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Master of Public Administration”
ใชอักษรยอ “M.P.A.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “รป.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา
“Bachelor of Public Administration”
ใชอักษรยอ “B.P.A.”
๓.๑๖ สาขาวิชาวิทยาศาสตรพนื้ ฐานและสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต มีปริญญาสามชัน้ คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “วท.ด.”
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ชื่อภาษาอังกฤษ

เรียกวา

“Doctor of Science”
ใชอักษรยอ “D.Sc.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “วท.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Master of Science”
ใชอักษรยอ “M.Sc.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“วิทยาศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “วท.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Bachelor of Science”
ใชอักษรยอ “B.Sc.”
๓.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “วศ.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Engineering”
ใชอักษรยอ “D.Eng.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “วศ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Master of Engineering”
ใชอักษรยอ “M.Eng.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “วศ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Bachelor of Engineering”
ใชอักษรยอ “B.Eng.”
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๓.๑๘ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศป.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Fine and Applied Arts”
ใชอักษรยอ “D.F.A.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศป.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Master of Fine and Applied Arts”
ใชอักษรยอ “M.F.A.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศป.บ.”
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Bachelor of Fine and Applied Arts”
ใชอักษรยอ “B.F.A.”
๓.๑๙ สาขาวิชาศึกษาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศษ.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Education”
ใชอักษรยอ “Ed.D.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศษ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Master of Education”
ใชอักษรยอ “M.Ed.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“ศึกษาศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศษ.บ.”
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ชื่อภาษาอังกฤษ

เรียกวา

“Bachelor of Education”
ใชอักษรยอ “B.Ed.”

๓.๒๐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศ.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Economics”
ใชอักษรยอ “D.Econ.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Master of Economics”
ใชอักษรยอ “M.Econ.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“เศรษฐศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Bachelor of Economics”
ใชอักษรยอ “B.Econ.”
๓.๒๑ สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต”
ใชอักษรยอ “สถ.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Architecture”
ใชอักษรยอ “D.Arch.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “สถ.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Master of Architecture”
ใชอักษรยอ “M.Arch.”
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(๓) ปริญญาตรี

เรียกวา

“สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “สถ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Bachelor of Architecture”
ใชอักษรยอ “B.Arch.”
๓.๒๒ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “สพ.ด.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาตรี
เรียกวา
“สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “สพ.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Veterinary Medicine”
ใชอักษรยอ “D.V.M.”
๓.๒๓ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ส.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Public Health”
ใชอักษรยอ “Dr.P.H.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ส.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Master of Public Health”
ใชอักษรยอ “M.P.H.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ส.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Bachelor of Public Health”
ใชอักษรยอ “B.P.H.”
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๓.๒๔ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) ปริญญาเอก
เรียกวา
“สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “สท.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Information Science”
ใชอักษรยอ “D.I.S.”
และ
เรียกวา
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Doctor of Philosophy”
ใชอักษรยอ “Ph.D.”
(๒) ปริญญาโท
เรียกวา
“สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “สท.ม.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Master of Information Science”
ใชอักษรยอ “M.I.S.”
(๓) ปริญญาตรี
เรียกวา
“สารสนเทศศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “สท.บ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกวา
“Bachelor of Information Science”
ใชอักษรยอ “B.I.S.”
ทัง้ นี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชอื่ สาขาหรือวิชาเอกนัน้ ไวในวงเล็บตอทายปริญญาและ
อักษรยอปริญญาดวย
ขอ ๔ หลักสูตรชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาตามขอ ๓ อาจใหอนุปริญญาเปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรปริญญาตรีได โดยชื่อปริญญา ใหใชชื่อวา “อนุปริญญา” ใชอักษรยอ “อ.” ภาษา
อังกฤษ เรียกวา “Diploma” ใชอักษรยอ “Dip.” แลวตามดวยสาขาวิชาตอทาย
ขอ ๕ ใหกําหนดประกาศนียบัตรในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ดังตอไปนี้
๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ใชอักษรยอ
“ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก” ภาษาอังกฤษเรียกวา “Higher Graduate
Diploma in Clinical Medical Sciences” ใชอักษรยอ “Higher Grad. Dip. CMS” แลวตามดวย
สาขาวิชาตอทายในสาขาวิชาดังตอไปนี้
(๑) กุมารเวชศาสตร (Pediatrics)
(๒) จักษุวิทยา (Ophthalmology)
(๓) จิตเวชศาสตร (Psychiatry)
(๔) พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology)
(๕) รังสีวิทยา (Radiology)
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(๖) วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
(๗) เวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine)
(๘) เวชศาสตรฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
(๙) เวชศาสตรฟนฟู (Rehabilitation)
(๑๐) ศัลยศาสตร (Surgery)
(๑๑) สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)
(๑๒) โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otorhinolaryngology)
(๑๓) ออรโธปดิกส (Orthopedics)
(๑๔) อายุรศาสตร (Medicine)
๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใชอักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง” ภาษาอังกฤษ
เรียกวา“Higher Graduate Diploma” ใชอักษรยอ “Higher Grad. Dip.” แลวตามดวยสาขาวิชา
ตอทายในสาขาวิชา ดังตอไปนี้
(๑) ทันตกรรมสําหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
(๒) ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial
Surgery)
๕.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใชอักษรยอ “ป.บัณฑิต” ภาษาอังกฤษเรียกวา
“Graduate Diploma” ใชอักษรยอ “Grad. Dip.” แลวตามดวยสาขาวิชาตอทาย ในสาขาวิชา
เภสัชบําบัด (Pharmacotherapy)
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูร กั ษาการตามประกาศนี้ ในกรณีมปี ญ
 หาการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้
หรือจําเปนตองตีความประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปน
ที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณรงคชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 3/2551)
เรือ่ ง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************
เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
เพือ่ ทีจ่ ะใหบณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ลักษณะโดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะ และสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดงาน ผใู ชบณ
ั ฑิต และสังคมทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2551 เมือ่ วันที่ 2
เมษายน 2551 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงกำหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลัก
ดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงชือ่ ) พลตำรวจเอกเภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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กรอบคุณลักษณะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU’s Graduate Qualifications Framework)
*******************

กรอบคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 3 คุณลักษณะดังนี้
1. คุณลักษณะเดน หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเดนเปนเอกลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ขอนแกน สะทอนคานิยมหลักที่ตองการสรางสรรคและสื่อสารทั้งภายในองคกร และ
ตอสังคมและผูใชบัณฑิต
2. คุณลักษณะทัว่ ไป หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตในแตละระดับการศึกษา ทีเ่ ปนภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ซึง่ ตองดำเนินการใหเกิดการพัฒนาอยางทัว่ ถึงในทุกหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน และกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตที่เปนจุดเนนของสาขาวิชาการหรือ
สาขาวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งตองดำเนินการใหเกิดการพัฒนาในแตละหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตรนั้น
1) คุณลักษณะเดน
คุณลักษณะเดนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกนคือ

“พรอมทำงาน (Ready to Work)”

โดยมีองคประกอบคุณลักษณะยอย 3 ดานดังนี้
z มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
z พรอมตอการเปลี่ยนแปลง
z เรียนรูตลอดชีวิต

2) คุณลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะทัว่ ไปของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน กำหนดใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของไทย (National Qualifications Framework for Higher Education of Thailand NQF) รวมทั้งขอมูลจากการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิตตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและ
สังคมโลก แบงเปน 3 ดานและตามระดับหลักสูตร ดังนี้
บัณฑิตระดับปริญญา บัณฑิตระดับปริญญา บัณฑิตระดับปริญญา
คุณลักษณะทั่วไป
ตรี
(3 ดาน)
โท
เอก
1. ดานวิชาการ
1.1 มีความรแู ละประสบ 1.1 มีความรลู กึ ในวิชาการ 1.1 มีความรูลึกในวิชาการ
ทีศ่ กึ ษาและศาสตรใน
บัณฑิต
การณการเรียนรใู น
ทีศ่ กึ ษา และสามารถ
สาขาที่มีความเกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
ประยุกตในการ
สัมพันธกนั สามารถ
ตองมีองคความรใู น
สามารถปฏิบตั งิ าน
ประกอบวิชาชีพชัน้ สูง
ทำการวิจยั เพือ่ แกปญ
 หา
สาขาวิชาการและ
ในสาขาวิชาชีพใน
หรือการวิจยั เพือ่ แก
ที่ซับซอนหรือสรางองค
ความรใู หม และทำการ
ประสบการณการเรียนรู
สถานการตาง ๆ ได
ปญหาหรือสรางองค
ถายทอดเพื่อใหเกิดการ
และการปฏิบตั งิ านที่
1.2 มีความสามารถในการ
ความรใู หม
พัฒนาในสาขาวิชาการ
จะสามารถนำไปใชในการ
คิด วิเคราะห และ
1.2 มีความสามารถในการ
วิชาชีพนัน้ ๆ ได
ประกอบอาชีพ รวมทัง้ การ
ริเริม่ สรางสรรค โดย
คิด วิเคราะห และริเริม่ 1.2 มีหรืคอวามสามารถในการ
ศึกษาเรียนรแู ละการใช
ใชความรแู ละ
สรางสรรค โดยใชความ
คิดวิเคราะห สังเคราะห
และเปนผนู ำในการริเริม่
ความรแู ละประสบการณ
ประสบการณของ
รแู ละประสบการณของ
สร
างสรรค โดยใชความรู
เพือ่ การพัฒนาวิชาการใน
ตนในการแกไข
ตนในการแกไขขอโต
และประสบการณของ
สาขาของตนได NQFปญหาการทำงานได
แยงหรือปญหาทีย่ งุ ยาก
ตนในการแกไขขอโต
ความรู และทักษะเชาวน
ซับซอนในทางวิชาการ
แยงหรือปญหาที่ยุงยาก
ปญญา)
หรือวิชาชีพได
ซับซอนในทางวิชาการ
z

หรือวิชาชีพได
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คุณลักษณะทั่วไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

2.1 มีความสามารถใน
2. ดานวิชางาน
การใชภาษาอังกฤษ
z บัณฑิต
ในการสื่อสารในชีวิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจำวันการศึกษา
ตองมีทักษะและ
เรียนรใู นสาขาวิชาการ
ประสบการณที่จำเปนตอ
ที่ตนศึกษาและการ
การปฏิบัติงานในสภาวะ
บตั งิ านในวิชาชีพได
แวดลอมการทำงานสมัย 2.2 ปฏิ
มีความสามารถใน
ใหม ที่มีการเปลี่ยน
การใชกระบวนการ
แปลงตลอดเวลา (NQFทางวิทยาศาสตรหรือ
ทักษะการวิเคราะหและ
คณิตศาสตรหรือ
การสื่อสารทักษะเชาวน
กระบวนการวิจัยใน
ปญญา
การคิด วิเคราะห
หรือแกปญหาใน
ชีวิตประจำวันและ
ในการปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพได
2.3 มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในการสื่อ
สารและการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
เพื่อประโยชนในการ
ศึกษาในสาขาวิชาชีพได
2.4 มีความรูและทักษะ
ดานระบบและ
ทฤษฎีการบริหาร
องคการ ในระดับที่
สามารถนำไปใช
ประโยชนในการ
ทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมี
คุณลักษณะดานวิชา
คนในระดับ เขาใจ
ซาบซึ้งและปฏิบัติได
3. ดานวิชาคน
3.1 มีวนิ ยั ซือ่ สัตยและ
บัณฑิต
รับผิดชอบตอตนเอง
z
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ครอบครัว วิชาชีพ
ตองมีจิตสำนึกที่ดีและมี
องคกร สังคม และ
ความรับผิดชอบตอ
ประเทศชาติ
ตนเอง ครอบครัว
3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
วิชาชีพ และสังคม มี
ความแตกตางหลาก
คุณธรรมและจริยธรรม
หลายทางสังคมและ
เพื่อการดำรงตนในสังคม
วัฒนธรรม สามารถ
รวมกับผูอื่นไดอยางมี
วมกับผูอื่นได
ความสุข (NQF-คุณธรรม 3.3 ทำงานร
มีความรักและ
และจริยธรรมและทักษะ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
ความสัมพันธระหวางบุคคล
สถาบัน และ
และความรับผิดชอบ
ประเทศชาติ

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

2.1 มีความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษในการ
ศึกษาเรียนรแู ละการสือ่
สารถายทอดความรใู น
ทางวิชาการได
2.2 มีความสามารถในการ
ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือ
คณิตศาสตรและสถิติ
หรือกระบวนการวิจยั
ในการคิด วิเคราะห
หรือแกปญ
 หาการ
ปฏิบตั งิ านหรือปญหา
ทางวิชาการทีส่ ลับซับ
ซอนได
2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรดู ว ย
ตนเอง และสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพือ่
ประโยชนในการเรียนรู
ของผูอื่นได
2.4 มีความรแู ละทักษะ
ดานระบบและทฤษฎี
การบริหารองคการใน
ระดับทีส่ ามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีคณ
ุ ลักษณะดานวิชา
คนในระดับ เขาใจ
ซาบซึง้ ปฏิบตั ไิ ดและ
ถายทอดแกผอู นื่ ได

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

2.1 มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
และเผยแพรหรือถายทอด
ความรูทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติได
2.2 มีความสามารถในการใช
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตรหรือคณิตศาสตร
และสถิติหรือกระบวนการ
วิจยั ในการคิด วิเคราะห
หรือแกปญ หาการปฏิบตั ิ
งานหรือแกปญ
 หาทาง
วิชาการที่สลับซอนและ
พัฒนาองคความรใู หมได
2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองและสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
ประโยชนในการเรียนรู
ของผอู นื่ ได
2.4 มีความรแู ละทักษะดาน
ระบบและทฤษฎีการ
บริหารองคการ ในระดับ
ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

3.1 มีวนิ ยั ซือ่ สัตยและ
3.1 มีวนิ ยั ซือ่ สัตยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วิชาชีพ
ครอบครัว วิชาชีพ
องคกร สังคม และ
องคกร สังคม และ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ
3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน 3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
ความแตกตางหลาก
หลายทางสังคมและ
หลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม สามารถ
วัฒนธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได
ทำงานรวมกับผูอื่นได
3.3 มีความรักและ
3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
สถาบัน และ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ

3) คุณลักษณะเฉพาะ
แตละหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขาวิชาเฉพาะได โดยเพิม่
เติมเขาไปในดานวิชาการ วิชางาน และวิชาคน ตามลักษณะความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานัน้
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นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

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

เพื่ อให ก ารจั ด การศึ ก ษาทุ กหลั ก สู ต รและการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
สามารถผลิตบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ลักษณะตามกรอบดังกลาวขางตน จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายหลักดานการ
ผลิตบัณฑิต ซึง่ ประกอบดวยปจจัยและกระบวนการตาง ๆ ทีจ่ ะสงผลตอการผลิตบัณฑิตใหมคี ณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค ไวดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีองคประกอบและรายวิชาดังนี้
1.1) มีปรัชญา วัตถุประสงค และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการของผูใชบัณฑิต มีความเชื่อมโยงและสะทอนถึงกรอบคุณลักษณะบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ทั้งคุณลักษณะเดน คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ
1.2) มีรายวิชาทีส่ ง เสริมและพัฒนาทักษะและประสบการณดา นการคิดวิเคราะห และกระบวนการ
แกปญ
 หาดวยวิธกี ารวิจยั วิธกี ารทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรแลวแตกรณี
1.3) มีรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูหรือการปฏิบัติจากประสบการณจริง เชน สหกิจศึกษา
การฝกงาน การจัดทำโครงงาน การศึกษาคนควาอิสระ เปนตน
1.4) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีการเรียนการสอนรายวิชา
บางรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรูทางภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.5) มีการกำหนดใหนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศและผานเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.6) มีรายวิชาทีม่ เี นือ้ หาทีส่ ง เสริมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การดำเนินชีวติ บนพืน้ ฐาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การรูจักสิทธิและหนาที่ 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 ตามเปาหมายที่คณะหรือ
สาขาวิชากำหนด
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3) การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
3.1) อาจารยพึงไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ
ของแตละบุคคลและตามเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทัง้ ในดานคุณวุฒิ ความรคู วาม
สามารถทางวิชาการและวิจยั ความรคู วามสามารถดานการสอน และความรคู วามชำนาญในสาขา
วิชาในระดับที่สูงขึ้น
3.2) อาจารยใหมทกุ คน ตองผานกระบวนการอบรมและพัฒนา ใหมคี วามรคู วามเขาใจในองคกร
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย หลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต และสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3.3) อาจารยทุกคน ตองเขารับการอบรมและพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถดานการจัดการ
เรียนการสอน การวิจยั และการผลิตผลงานทางวิชาการอยางมีคณ
ุ ภาพอยางสม่ำเสมอตามระยะ
เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.4) อาจารยตองรับผิดชอบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3.5) อาจารยตอ งไดรบั การสงเสริมและกำกับดูแลใหเปนผมู คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีจติ สำนึกทีด่ แี ละ
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่และจรรยาบรรณครู เปนแบบอยางที่ดีของนักศึกษาและ
สังคมทั่วไป
4) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
4.1) ใหทกุ หลักสูตรจัดใหมอี าจารยทปี่ รึกษา ทีส่ ามารถใหคำปรึกษาแนะนำนักศึกษาในดานการเรียน
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.2) ใหมีการจัดอบรมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่จะสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบของมหาวิทยาลัย และเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษา
4.3) ใหมีการสนับสนุนทุนตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และสรางโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.4) ใหมกี ารสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรแู ละสิง่ แวดลอมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทีจ่ ะสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา
5) การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต
5.1) ใหมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย คือผูใชบัณฑิต ตัวบัณฑิต
และนักศึกษาปจจุบัน เพื่อนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ
5.2) ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยอยางเปนระบบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งสะทอนวิธีการ
สอนและผลสัมฤทธิใ์ นการสอนของอาจารย ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผเู รียน
เปนสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาอาจารย
5.3) ใหมีการสงเสริมและแนะนำนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมิน
ผลการสอนของอาจารย และมีกลไกกำหนดใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการสอน
ของอาจารยอยางเปนระบบ โดยผลที่ไดจากการประเมินจะถูกนำไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบตอนักศึกษา
5.4) ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา เพื่อ
นำขอมูลมาใชในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปดหลักสูตร การจัดการหลักสูตร และเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น

หมวดที่ 1
การจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
********************
โดยที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศใชมาเปนระยะ
เวลาหนึง่ แลว จึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาวสําหรับการผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ
ใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร
ที่มีลักษณะที่แตกตางตามจุดเนน ของสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลาดแรงงาน
ความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหม
และหลักสูตรเกาทีจ่ ะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบงั คับตัง้ แต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
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“อาจารย ป ระจํ า ” หมายถึ ง บุ ค คลที่ ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู  ช  ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปดสอนหลักสูตรนัน้ ทีม่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
สําหรับอาจารยประจําทีส่ ถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตงั้ แตเกณฑมาตรฐานนีเ้ ริม่ บังคับใช
ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑทกี่ าํ หนดไวในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรทีเ่ ปดสอน ซึง่ มีหนาทีส่ อนและคนควาวิจยั ในสาขาวิชาดังกลาว ทัง้ นี้ สามารถ
เปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตอ งเปนหลักสูตรทีอ่ าจารยผนู นั้
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร
“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ
การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจํา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา ที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา
๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวทิ ยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผรู บั ผิดชอบ
หลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซําไดไมเกิน ๒ คน
“อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค
มุ  ง ให ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เปนสากล ใหการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยูบนฐานความเชื่อวากําลังคนที่มี
คุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรางสรรคประโยชนตอสังคม และ
มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน ภูมิปญญาไทย ภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
เพื่อนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล
ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ กํากับสงเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตทีเ่ นนการพัฒนาผูเ รียน
ใหมีลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถดํารงตนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต
กระแส โลกาภิวตั น ทีม่ กี ารสือ่ สารแบบไรพรมแดน มีศกั ยภาพในการเรียนรูต ลอดชีวติ มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด สามารถสรางสรรคงานที่เกิด
ประโยชนตอตนเอง และสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและสากล โดยแบงหลักสูตรเปน ๒ กลุม ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบงเปน ๒ แบบ ไดแก
๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนนความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณจริงไดอยางสรางสรรค
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๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ ซึง่ เปนหลักสูตรปริญญา
ตรีสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถระดับสูง
โดยใชหลักสูตรปกติทเี่ ปดสอนอยูแ ลว ใหรองรับศักยภาพของผูเ รียน โดยกําหนดใหผเู รียนไดศกึ ษา
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว และสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยที่ลุมลึก
ทางวิชาการ
๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบงเปน ๒ แบบ ไดแก
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมี
ความรอบรู ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอ
กําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบตั เิ ชิงเทคนิคในศาสตรสาขา
วิชานั้น ๆ โดยผานการฝกงาน ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนีเ้ ทานัน้ ทีจ่ ดั หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) ได เพราะ
มุงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยูแลว ใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดรับ
การฝกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) ถือเปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และให
ระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเปน
หลักสูตรสําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ มุง เนนผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู สมรรถนะทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน
โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว และทําวิจัย
ที่ลุมลึกหรือไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงในหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการ
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ ตองมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษา
ทีเ่ ปดการศึกษาภาคฤดูรอ น ใหกาํ หนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสดั สวนเทียบเคียงกัน
ไดกับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถอื แนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
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โดย ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ ๑๒/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ
๔ หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๕ หนวยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
โดย ๑ หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ ๑๐/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒
หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๓ หนวยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา
นั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
๗. การคิดหนวยกิต
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอ ยกวา ๑๕ ชัว่ โมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช เ วลาฝ ก หรื อ ทดลองไม น  อ ยกว า ๓๐ ชั่ ว โมงต อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ
๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค
๘. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมจี าํ นวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมจี าํ นวนหนวยกิตรวมไมนอ ยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
๑๘๐ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไมเกิน ๑๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน
๖ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาค
การศึกษาแรกที่รับเขาศึกษา ในหลักสูตรนั้น
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๙. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง หมวดวิชาทีเ่ สริมสรางความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิต
อยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทย
และสังคมโลก
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือ
ลักษณะ บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนือ้ หาวิชาทีค่ รอบคลุมสาระของกลุม วิชาสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ภาษาและกลุม วิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร ในสัดสวนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับ
การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา
ทั้งนี้ จํานวนหนวยกิต ของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษา
เพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้
๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ทางวิชาการ ใหมจี าํ นวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ใหมีจํานวน
หนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต โดยตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไมมมี าตรฐานวิชาชีพกําหนดตองเรียนวิชาทางปฏิบตั กิ ารไมนอ ยกวา
๓๖ หนวยกิต และทางทฤษฎีไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
หลักสูตร (ตอเนือ่ ง) ใหมจี าํ นวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอ ย
กวา ๔๒ หนวยกิต ในจํานวนนั้นตองเปนวิชาทางทฤษฏีไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต
๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมจี าํ นวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๙๐ หนวยกิต
๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๐๘ หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกคู หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจาํ นวนหนวยกิตไมนอ ยกวา ๓๐ หนวยกิต
และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู

65
ตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ผูเรียนตองเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาทีม่ งุ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ ตามทีต่ นเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกบั นักศึกษาทีม่ คี วามรูค วามสามารถ ทีส่ ามารถ
วัดมาตรฐานได ทัง้ นี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตทีก่ าํ หนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษา
ในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบดวย
๑๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตําปริญญาโทหรือเทียบเทา
หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
๑๐.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน
กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา ๑ วิชาเอก ใหจัดอาจารย
ผูร บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตติ รงหรือสัมพันธกบั สาขาวิชาทีเ่ ปดสอนไมนอ ยกวา
วิชาเอกละ ๓ คน
กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหา
อาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารยผสู อน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพเิ ศษทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ
ขั้นตําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณี ที่ มี อ าจารย ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า
และทําหนาที่อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได
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ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท
แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับ
วิชาทีส่ อนมาแลวไมนอ ยกวา ๖ ป ทัง้ นี้ อาจารยพเิ ศษตองมีชวั่ โมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) ประกอบดวย
๑๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา
หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการ
พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบตั กิ าร ทีเ่ นนทักษะ
ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
หากจําเปน บุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงาน
ทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานใน
หนวยงานแหงนั้นมาแลวไมนอยกวา ๖ ป
๑๐.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน
ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนน
ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย
๒ ใน ๕ คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบตั กิ าร โดยอาจเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา
หรื อ เป น บุ ค ลากรของหน ว ยงานที่ ไ ม ใ ช ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี ข  อ ตกลงในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ของหลักสูตรนั้นรวมกัน แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๒ คน
กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
หากจําเปน บุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง
วิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานในหนวย
งานแหงนั้นมาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กรณีที่หลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา ๑ วิชาเอก ใหจัดอาจารย
ผูร บั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัตติ รงหรือสัมพันธกบั สาขาวิชาทีเ่ ปดสอนไมนอ ยกวา
วิชาเอกละ ๓ คน และหากเปนปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานัน้ ตองมีสดั สวนอาจารยทมี่ ปี ระสบการณในดานปฏิบตั กิ าร ๑ ใน ๓
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กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหา
อาจารยผรู บั ผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารยผสู อน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพเิ ศษทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ
ขั้นตําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ
ทําหนาทีอ่ าจารยผสู อนกอนทีเ่ กณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศ
ใชใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได
สํ า หรั บ กรณี ร  ว มผลิ ต หลั ก สู ต รกั บ หน ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม ใ ช ส ถาบั น
อุดมศึกษา หากจําเปน บุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท
และผลงานทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณ
การทํางานในหนวยงานแหงนั้นมาแลวไมนอยกวา ๖ ป
ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท
แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒขิ ั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับ
วิชาทีส่ อนมาแลวไมนอ ยกวา ๖ ป ทัง้ นีอ้ าจารยพเิ ศษตองมีชวั่ โมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะ
ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๑๑.๒ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต อ เนื่ อ ง) จะต อ งเป น ผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ในสาขา
วิชา ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเขาศึกษา
๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติ
การ ตองเปนผูส าํ เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลีย่ สะสม
ไมนอ ยกวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญา
ตรีแบบกาวหนา ไมนอยกวา ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหวางการศึกษาในหลักสูตรแบบ
กาวหนา หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนตํ่ากวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา จะถือวาผูเรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบกาวหนา
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๑๒. การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒
หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา และ
จะสําเร็จการศึกษาได ดังนี้
๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา
๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอ น ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา
๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ ง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอ น ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอ น ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙
หนวยกิต
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนที่มี
จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือน
ตอมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวใน
หลักสูตร
๑๓. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล
เกณฑขนั้ ตาํ ของแตละรายวิชา และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตองเรียนครบ ตาม
จํานวนหนวยกิตทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลีย่ ไมตาํ่ กวา ๒.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้
จะตองกําหนด ใหมีคาเทียบเคียงกันได
๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขา
วิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณีทปี่ ริญญาใดยังมิไดกาํ หนดชือ่ ไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีทสี่ ถาบันอุดมศึกษาใดไมมี
การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชอื่ ปริญญา
ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย ๖ ดาน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) อาจารย
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป
๑๗. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
********************

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียน
การสอนภาคการศึกษาฤดูรอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ใหเหมาะสม สอดคลองกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และสอดคลองกับนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้วา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2557 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา
ฤดูรอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัยขอนแกน” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายความวา คณะหรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือหนวยงาน
ทีจ่ ดั การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีหรือผูบ ริหารสูงสุดของคณะหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะหรือหนวยงานที่จัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
“นักศึกษา”
หมายความวา นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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“ภาคการศึกษาพิเศษ”

หมายความวา ภาคการศึกษาฤดูรอ นในหลักสูตรเดิม
และภาคการศึกษาทีไ่ มไดเปนภาคการ
ศึกษาปกติ
ขอ 5 ผูมีสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษตองเปนนักศึกษา
ขอ 6 กํ า หนดการเป ด ภาคการศึ ก ษาพิ เ ศษ ให เ ป น ไปตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีชั่วโมงเรียนแตละรายวิชาไมนอยกวาภาคการศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษา
ไมนอยกวา 6 สัปดาห
ขอ 7 ในกรณีทคี่ ณะจะขอเปดรายวิชาในการศึกษาพิเศษใหเปนไปตามเงือ่ นไขใดเงือ่ นไข
หนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) เปนวิชาทีก่ าํ หนดไวในแผนการศึกษาทีห่ ลักสูตรใหเปดสอนภาคการศึกษาพิเศษ
(2) ถาเปนวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอนใหแกนกั ศึกษา
ที่เคยเรียนวิชานั้นมากอน และสอบไมผานหรือเปนการลงทะเบียนเรียนซํ้า ยกเวนวิชาที่อาจารย
ผูสอนไมสามารถสอนในภาคการศึกษาปกติ หรือในกรณีที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(3) วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีใหเปดสอนไดตามความจําเปน
ขอ 8 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) วิชาตามขอ 7 (1) และขอ 7 (2) ไมนอยกวา 10 คน
(2) วิชาตามขอ 7 (3) ไมนอยกวา 20 คน
ในกรณีทม่ี นี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวากําหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหเปดสอน
โดยความเห็นชอบของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
ขอ 9 กรณีทมี่ หาวิทยาลัยมีประกาศปดรายวิชาทัง้ หมดทีน่ กั ศึกษาไดลงทะเบียนเรียนหรือ
ปดรายวิชาเกินกวารอยละ 50 ของรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดและนักศึกษา
ประสงคจะถอนรายวิชาทั้งหมด ใหคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษา
ขอ 10 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต หากประสงคลงทะเบียนเกินกวา
นีใ้ หคณบดีคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดอยู พิจารณาอนุมตั ใิ หลงเพิม่ อีก แตรวมแลวไมเกิน 12 หนวยกิต
ขอ 11 วันเพิม่ วิชาเรียนและวันถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี สวนขั้นตอนการเพิ่มหรือการถอนรายวิชาเรียน ใหปฏิบัติเชน
เดียวกันกับการศึกษาภาคปกติ
ขอ 12 การกําหนดสิทธิในการเขาสอบภาคปลายภาค การวัดและประเมินผลการศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการสอบประจําภาค
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ขอ 13 นักศึกษาทีก่ ระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองไดรบั โทษทางวิชาการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และอาจถูกพิจารณาโทษทางวิินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวิินัยนักศึกษา อีกโสตหนึ่งดวย
ขอ 14 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือ
แนวปฏิบัติ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลงชื่อ ณรงคชัย อัครเศรณี
(นายณรงคชัย อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผสู ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
********************
เพือ่ เปนการเปดกวางและขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผสู ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาตาง ๆ เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคงเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานของหาวิทยาลัยขอนแกน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2548 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2548 จึง
วางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับ
ผสู ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548"
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้สำหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2548 เปนตนไป บรรดาระเบียบ
ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
"สถาบันอุดมศึกษา" หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือของเอกชน
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
"คณะ"
หมายถึง คณะวิชาหรือหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัย มีหนาทีจ่ ดั การศึกษาระดับปริญญา
ขอ 4 คณะทีจ่ ดั การศึกษาระดับปริญญาตรี อาจรับบุคคลทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาหนึ่ง ๆ แลว เขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 5 คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามขอ 4 ไดแก
(1) เปนผสู ำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแลว
(2) เปนผูมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามขอกำหนดของหลักสูตรนั้น ๆ
ขอ 6 การเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ไดรับการยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรที่เขาศึกษา
เวนแตในรายที่คณะเห็นวา ผูเขาศึกษายังขาดความรูในหมวดศึกษาทั่วไปใน
รายวิชาใด ก็อาจกำหนดใหศกึ ษารายวิชาเหลานัน้ เพิม่ เติมไดโดยไมนบั หนวยกิต
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(2) รายวิชาอืน่ ๆ นอกเหนือจากหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปทีไ่ ดศกึ ษามาแลว อาจไดรบั
การพิจารณาใหเทียบโอนหนวยกิตกับรายวิชาตามหลักสูตรที่เขาศึกษา ทัง้ นี้
รายวิชาทีจ่ ะเทียบโอนหนวยกิตได จะตองมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสีข่ องรายวิชาทีข่ อเทียบโอน และมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ำกวาระดับ C
(3) ผเู ขาศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรทีเ่ ขาศึกษาไมนอ ยกวารอยละ 25
ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(4) การพิจารณาเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 หลักเกณฑอนื่ ๆ เกีย่ วกับการรับเขาและการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ใชกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขอ 8 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ เพิ่มเติมที่ไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาและรักษาคุณภาพได
ขอ 9 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามระเบียบนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะที่รับผิดชอบ
จัดการหลักสูตรนั้นๆ เปนผูวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548
(ลงชือ่ ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
หมายเหตุ

โดยทีม่ หาวิทยาลัยมีนโยบายขยายโอกาสและเปดกวางทางการศึกษาใหมากขึน้ ประกอบ
กับปจจุบนั มีผสู ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในสาขาหนึง่ สนใจเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
ในอีกสาขาหนึ่งเปนจำนวนมากขึ้น จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑที่เอื้อตอความตองการ
ดังกลาว ทั้งนี้ หลักเกณฑที่กำหนดอนุโลมจากประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑการศึกษาปริญญาทีส่ อนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยการศึกษาแบบรวมเรียนวิชา
ในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคคลภายนอก
พ.ศ. 2525
********************

เพือ่ สงเสริมการบริการทางวิชาการตอสังคม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15(2)
แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาขอนแกนจึงวางระเบียบ
วาดวยการศึกษาแบบรวมเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี สำหรับบุคคลภายนอกไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาแบบรวมเรียน
วิชาในระดับปริญญาตรี สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2525”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนีต้ งั้ แตปก ารศึกษา 2525 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit)” หมายความถึง การศึกษาเพือ่ เพิม่ พูน
ความรแู บบไมนบั หนวยกิต
“มหาวิทยาลัย” หมายความถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“บุคคลภายนอก” หมายความถึง ผทู มี่ ไิ ดเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 4 ประเภทของการศึกษาแบบรวมเรียน
การศึกษาแบบรวมเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี สำหรับบุคคลภายนอกจัดเปน
2 ประเภท คือ
4.1 การศึกษาแบบรวมเรียนโดยไมมกี ารประเมินผลการศึกษา
4.2 การศึกษาแบบรวมเรียนโดยมีการประเมินผลการศึกษา
ขอ 5 คุณสมบัตขิ องผสู มัครเขาศึกษา
5.1 ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคทีเ่ ปนอุปสรรคตอการศึกษา
โดยมีแพทยปริญญารับรอง
5.2 เปนผทู มี่ คี วามประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองของขาราชการตัง้ แตระดับ
3 ขึน้ ไป
5.3 มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวน ตามเงือ่ นไขของรายวิชาทีต่ อ งการศึกษาหรืออยใู น
ดุลยพินจิ ของคณะทีเ่ ปดสอนวิชาทีต่ อ งการเขาศึกษา
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ขอ 6 วิธกี ารรับเขาศึกษา
6.1 บุคคลภายนอกทีป่ ระสงคจะเขาศึกษาแบบรวมเรียนวิชาในระดับ
ปริญญาตรี วิชาใด ตองยืน่ ความจำนงขอเขาศึกษาวิชานัน้ ทีก่ องบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอ ยกวา 1 เดือน กอนวันลงทะเบียน
วิชาเรียนประจำภาคการศึกษา ทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
6.2 ใหกองบริการการศึกษาสงความจำนงตามขอ 6.1 ใหคณะทีเ่ ปดสอน
วิชานัน้ พิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผสู มัครทราบกอนกำหนดการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน
ขอ 7 การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินคาธรรมเนียม
7.1 บุคคลภายนอกทีไ่ ดรบั อนุมตั ใิ หเขาศึกษาแบบรวมเรียนในแตละ
ภาคการศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน และชำระเงินคาธรรมเนียมให
เสร็จสิน้ ตามอัตราวัน เวลา และสถานที่ ทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด และ
ตองยืน่ หลักฐานแสดงการลงทะเบียนตอมหาวิทยาลัย จึงจะถือวาการ
ลงทะเบียนนัน้ สมบูรณ
7.2 ในกรณีทมี่ เี หตุอนั สมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใด
วิชาหนึง่ หรือจำกัดจำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในวิชาใดวิชาหนึง่ ได
ขอ 8 การถอนวิชา
การถอนวิชาทีไ่ ดลงทะเบียนเรียนไปแลว ตองแจงทีก่ องบริการการศึกษา
การถอนรายวิชาจะไมไดรบั การพิจารณาคืนคาธรรมเนียมใดๆ ทัง้ สิน้
ขอ 9 การประเมินผลการศึกษา
9.1 บุคคลภายนอกทีเ่ ขาศึกษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.1 แหงระเบียบนี้
ไมมกี ารประเมินผลการศึกษา
9.2 บุคคลภายนอกทีเ่ ขาศึกษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.2 แหงระเบียบนี้
ใหมกี ารประเมินผลการศึกษา
9.3 การประเมินผลการศึกษาแบบรวมเรียนใหเปนสัญลักษณ ความหมาย
และคาคะแนน ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
คาคะแนนตอหนวยกิต
A
ผลการประเมินขัน้ ดีเยีย่ ม ( Excellent )
4
B
ผลการประเมินขัน้ ดี ( Good )
3
C
ผลการประเมินขัน้ พอใช ( Fair )
2
D
ผลการประเมินขัน้ ออนมาก ( Poor )
1
F
ผลการประเมินขัน้ ตก ( Failure )
0
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ขอ 10 การใหใบรับรองผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหเฉพาะผูเขารวมเรียนประเภท
ประเมินผลเทานัน้
ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามระเบียบนี้ และใหมอี ำนาจออกประกาศคำสัง่
หรือขอปฏิบตั ซิ งึ่ ไมขดั หรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2525
(ลงชือ่ )

วิจติ ร ศรีสอาน
(ศาสตราจารย ดร.วิจติ ร ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2541
********************
เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ ยังเปนการ
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการและสังคมแกนกั ศึกษาในการ
ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยซึง่ กันและกัน
ดังนัน้ เพือ่ ใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดำเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
ประกอบดวยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 6 /2541 เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2541
จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียน
ขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนีต้ งั้ แตปก ารศึกษา 2541 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร และรวมถึงมหาวิทยาลัยและ /
หรือสถาบันอืน่ ทีม่ ขี อ ตกลงรวมกันเพือ่ ใหมี
การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
“การลงทะเบียนเรียน หมายถึง การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ
ขามมหาวิทยาลัย”
และสอบผานตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึง่ และ
นำจำนวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึง่ ของ
จำนวนหนวยกิต ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย/
สถาบันทีน่ กั ศึกษาสังกัด
“นักศึกษา”
หมายถึง นิสติ และ / หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ขอ 4 คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงจะเปนผกู ำหนดขึน้
ขอ 5 วิธกี ารลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอืน่ ทีป่ ระสงคจะลงทะเบียนเรียนทีม่ หาวิทยาลัย
ขอนแกน ใหปฏิบตั ดิ งั นี้
5.1.1 นักศึกษาทีป่ ระสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใด
ตองยืน่ ความจำนงผานมหาวิทยาลัยทีน่ กั ศึกษานัน้ สังกัดอยู และ
ไดรบั อนุมตั จิ ากผบู งั คับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึง
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลา ไมนอ ยกวา 2 เดือน กอนวัน
ลงทะเบียนวิชาเรียนประจำภาคการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกน
กำหนด
5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงผลการพิจารณา ใหผสู มัครทราบกอน
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน
5.1.3 นักศึกษาทีไ่ ดรบี การอนุมตั ใิ หลงทะเบียนเรียน ในแตละภาค
การศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเสร็จสิน้ ตามวัน
เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยขอนแกนกำหนด จึงจะถือวาการ
ลงทะเบียนนัน้ สมบูรณ
5.2 กรณีนกั ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ ระสงคจะลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัยใหปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยนัน้ ๆ
กำหนด
ขอ 6 การถอนรายวิชาใดๆ ก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการ
ศึกษาก็ดใี หเปนไปตามเงือ่ นไขทีม่ หาวิทยาลัยนัน้ ๆ กำหนด
ขอ 7 ภายใตแหงระเบียบนีม้ หาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชา
หนึง่ หรือจำกัดจำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในวิชาใดวิชาหนึง่ ได
ขอ 8 ใหอธิบดีเปนผรู กั ษาการตามระเบียบนี้ และใหมอี ำนาจออกประกาศคำสัง่ หรือ
ขอปฏิบตั ใิ ดๆ ซึง่ ไมขดั หรือแยงกับระเบียบนีไ้ ด
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2541
(ลงชือ่ )

พลตำรวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗
**********************

เพื่อใหการดําเนินการสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลที่ดีตอทางราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗.๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๕ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๖ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายความวา คณะหรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยาง
อื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะหรื อ
หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีหรือผูบ ริหารสูงสุดของคณะ
หรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ที่
มีฐานะเทียบเทาคณะหรือหนวยงาน
ที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ปริญญาตรี
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะ
กรรมการประจําหนวยงานทีเ่ รียกชือ่
อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะหรือ
คณะกรรมการประจําหนวยงานที่
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
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“อาจารยที่ปรึกษา”

หมายความวา อาจารย ที่ ค ณะแต ง ตั้ ง ให เ ป น ที่
ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของ
นักศึกษา
“คณะกรรมการสอบ”
หมายความวา คณะกรรมการที่ ค ณะแต ง ตั้ ง ให
รับผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับการ
สอบของนักศึกษา
“กรรมการคุมสอบ”
หมายความวา ผูที่คณะแตงตั้งใหเปนกรรมการ
คุมสอบในรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี
“อาจารยผูสอน”
หมายความวา อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอน
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รที่ มี ก ารจั ด
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
“การสอบประจําภาค” หมายความวา การสอบครั้ ง สุ ด ท า ยของแต ล ะ
รายวิชาเมือ่ เสร็จสิน้ การสอนในภาค
การศึกษานั้น
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ ๕ ใหมีการกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอน
วันสอบอยางนอย ๑๕ วัน และมีการจัดผังที่นั่งสอบอยางเปนระบบ
ขอ ๖ นักศึกษาตองแตงกายใหสภุ าพเรียบรอยและถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยเครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรรมการคุมสอบอาจไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาสอบ หากนักศึกษาไมปฏิบัติตามความ
ในวรรคแรก
ขอ ๗ ผูมีสิทธิเขาสอบ
(๑) เปนผูที่ไมถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย
(๒) เปนผูป ฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ เงือ่ นไข และประกาศฯ ทีค่ ณะหรือมหาวิทยาลัย
กําหนดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยั ตองแจงใหนกั ศึกษาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอกั ษรใหชดั เจน
ขอ ๘ การเขาหองสอบ
(๑) หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
(๒) หามนําหนังสือ ตํารา เอกสาร บันทึกขอความ เครือ่ งมือสือ่ สารทุกชนิด และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถจัดการขอมูลไดเขาหองสอบ เวนแตอุปกรณหรือเครื่องใชจําเปน
ที่อาจารยผูสอนอนุญาตไวเปนลายลักษณอักษร
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(๓) ในกรณีที่นักศึกษามาถึงหองสอบภายหลังการสอบไดเริ่มตนแลว ตองได
รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียกอนจึงจะเขาสอบได แตถา เวลาไดลว งเลยไปเกินกวา 30 นาที
นับตั้งแตเวลาเริ่มตนสอบ นักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบ
(๔) นักศึกษาตองเขาหองสอบและนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบที่คณะกรรมการ
สอบจัดไวให
ขอ ๙ การปฏิบัติตนระหวางการสอบ
(๑) นักศึกษาตองใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการคุมสอบ
(๒) นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการ
ออกใหที่มีรูปถายใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบกอนลงชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขาสอบ
(๓) นักศึกษาตองมีอปุ กรณหรือเครือ่ งใชจาํ เปนของตนเอง หามยืมกันในหองสอบ
(๔) หามกระทําการทุจริต หรือกระทําการใด ๆ อันสอไปในทางทุจริต
(๕) หามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในหองสอบ
(๖) หากมีขอสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับขอสอบใหทําไปตามที่ปรากฎในขอสอบหรือ
สอบถามกรรมการคุมสอบ
(๗) เมื่อเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบ เวนแตไดรับอนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบ
(๘) หามลุกออกจากที่นั่งสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
(๙) เมือ่ ไดยนิ เสียงสัญญาณหรือประกาศจากคณะกรรมการคุมสอบวาหมดเวลา
สอบใหยุติการทําขอสอบโดยทันที
ขอ ๑๐ การสงกระดาษคําตอบ
(๑) ใหกรอกขอความในกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบใหครบถวน
(๒) ใหวางกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบไวบนโตะที่นั่งสอบของตนหรือ
ตามที่กรรมการคุมสอบกําหนดให
ขอ ๑๑ การออกจากหองสอบเมื่อสอบเสร็จแลว
(๑) หามนําขอสอบ กระดาษคําตอบ หรือสมุดคําตอบออกไปนอกหองสอบ
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร
(๒) นักศึกษาจะออกจากหองสอบไดภายหลังจากเวลาทีก่ าํ หนดใหเริม่ ทําขอสอบ
แลว ไมนอยกวา ๔๕ นาที
(๓) เมื่อออกจากหองสอบแลว ตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที และ
หามสงเสียงดังรบกวนหรือทําความรําคาญใหแกผูที่ยังสอบอยู
ขอ ๑๒ การกระทําตอไปนี้ถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ
(๑) พูด ถาม บอก ลอกคําตอบ แสดงอาณัตสิ ญ
ั ญาณหรือกระทําใดๆ อันสอไป
ในทางทุจริต
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(๒) นําเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถจัดการขอมูลได
อุปกรณอื่นที่ไมจําเปนในการสอบหรือไมไดรับอนุญาตเขามาในหองสอบ
(๓) นําหนังสือ ตํารา เอกสาร บันทึกขอความทีไ่ มไดรบั อนุญาตเขามาในหองสอบ
ขอ ๑๓ กรรมการคุมสอบมีอาํ นาจตรวจคนผูม เี หตุอนั ควรสงสัยวาจะทําการทุจริตในการสอบ
ขอ ๑๔ เมื่อกรรมการคุมสอบพบวามีการทุจริตเกิดขึ้น ใหยึดอุปกรณหรือเอกสารที่ใช
ในการทุจริตและใหนักศึกษารายนั้นสอบตอไดจนเสร็จ
ขอ ๑๕ เมื่อพบวามีนักศึกษากระทําผิด หรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหกรรมการคุม
สอบอยางนอย 2 คน จัดทํารายงานพรอมรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะความผิดไวให
เสร็จเรียบรอยภายในวันเกิดเหตุเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสอบ
ใหคณะกรรมการสอบรวมรวมหลักฐานประกอบดวย คําชี้แจงของกรรมการคุมสอบ
คํ า ชี้ แ จงของนั ก ศึ ก ษา และความเห็ น ของคณะกรรมการสอบ ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๑๕ วั น
นับจากวันเกิดเหตุและจัดทํารายงานเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
ขอ ๑๖ ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกคําสั่งลงโทษ
ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน หลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียนในแตละภาคการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และแจงคําสั่งลงโทษเปนหนังสือใหนักศึกษาและสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ทีอ่ อกคําสัง่ และใหสาํ นักบริหารและพัฒนา
วิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ พรอมทั้งแจงบิดามารดา ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาแลวแตกรณีเพื่อทราบเมื่อผลการพิจารณาเปนที่ยุติและเปนที่สุดแลว
กรณีแจงคําสัง่ ลงโทษใหนกั ศึกษาตองแจงสิทิ ธิในการอุทธรณใหนกั ศึกษาทราบดวย ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบทายระเบียบ
ขอ ๑๗ นักศึกษาผูไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ถือวา มีเจตนาฝาฝน สอเจตนาทุจริต หรือ
กระทําการทุจริต ใหพิจารณาโทษตามควรแกกรณี ดังนี้
(๑) ปรับตกในรายวิชานั้น
(๒) ปรับตกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น
โดยนับยอนหลังตามลําดับรายวิชาที่สอบ
(๓) ปรับตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น
(๔) ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษานั้น
ทั้งนี้ ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
วินัยนักศึกษาอีกโสตหนึ่งดวย
ขอ ๑๘ กรณีทมี่ เี หตุผลความจําเปนจะตองขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตามขอ ๑๕
ใหขออนุมัติตอคณบดี และขอ ๑๖ ใหขออนุมัติตออธิการบดีไดไมเกิน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ครบ
กําหนดตามขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖ แลวแตกรณี
ขอ ๑๙ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ มีสิทธิอุทธรณได ดังนี้
(๑) ยืน่ อุทธรณตอ อธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวนั ทราบคําสัง่ ลงโทษ
(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูอุทธรณ
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(๓) การอุทธรณคาํ สัง่ ลงโทษใหอทุ ธรณไดสาํ หรับตนเองเทานัน้ จะอุทธรณแทน
คนอื่นหรือมอบหมายใหคนอื่นอุทธรณแทนไมได
หลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการอุทธรณโทษ ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๐ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ขอนแกนมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเพิ่มโทษ ลดโทษ ยกโทษ หรือยกอุทธรณตามควรแกกรณี
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของอธิ ก ารบดี ต ามวรรคแรกให ถื อ เป น ที่ สุ ด และให ค ณะแจ ง คํ า วิ นิ จ ฉั ย
เปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีมติ กรณีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ใหคณบดีขออนุมัติตออธิการบดีเปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๒๑ ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบดวยมีเหตุผลความจําเปน ใหนักศึกษาที่ขาดสอบ
ทําเรื่องชี้แจงเปนหนังสือถึงสาเหตุที่ขาดสอบยื่นตอคณบดีเพื่อพิจารณาใหมีการสอบชดเชย
โดยใหยื่นคํารองตอคณบดีผานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารญผูสอน
กรณีนักศึกษาขาดสอบในรายวิชาอื่นนอกคณะที่นักศึกษาสังกัดใหยื่นคํารองตอคณบดี
ผานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเพื่อแจงใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยูดําเนินการสอบ
ชดเชย
เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีแลว ใหนักศึกษาสอบชดเชยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
คณะกําหนด
ขอ ๒๒ กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนทําใหการสอบไมสามารถดําเนินตอไปได หรือมี
หลักฐานแสดงวามีขอสอบรายวิชาใดลวงรูไปยังผูเขาสอบไมวาจะดวยวิธีใด ๆ กอนเขาสอบหรือ
หลังสอบรายวิชานัน้ ใหคณบดีเสนออธิการบดีเพือ่ พิจารณาสัง่ ยกเลิกการสอบ หรือใหมกี ารสอบใหม
ขอ ๒๓ การสอบกลางภาค หรือการสอบอื่นใด ทั้งที่เปนการจัดสอบโดยคณะ สาขาวิชา
หรือผูสอน จัดสอบเอง ใหนําระเบียบนี้ไปใชไดโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ คณบดีโดยความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะ อาจกําหนดรายละเอียดอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับการสอบของนักศึกษาไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๒๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือ
การปฏิบัติ ตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชื่อ

ณรงคชัย อัครเศรณี
(นายณรงคชัย อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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คําสั่งคณะ.............................................
ที.่ ................../................
เรื่อง.............................................................................
*****************

ดวย นาย/นางสาว (ระบุชื่อ/สกุล)...................................................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา..........................................คณะ.....................................................ชัน้ ป..................
ระบุพฤติกรรมกระทําผิด (ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไหร)

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

การกระทําของ นาย/นางสาว (ระบุชื่อ/สกุล)................................................................................
ดังกลาวเปนความผิด (ใหระบุกรณีกระทําผิดโดยระบุวาผิดกรณีใดบาง ความผิดในขอใดของ
บังคับ/ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับใด)....................................................................

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
๒๕๔๑ (หรือตามระเบียบของคณะ/หนวยงาน) ประกอบกับขอ ๑๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงใหลงโทษ
นาย/นางสาว (ระบุชื่อ/สกุล)...............................................................รหัสนักศึกษา...........................
คณะ...................................................ชัน้ ป................... โดยใหลงโทษ................................................................
...........................................................................................................................................................................

ผูถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ คําสั่งนี้ ตามขอ ๑๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยทําเปนหนังสืออุทธรณ
ตออธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับทราบคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
(........................................................)
คณบดีคณะ............................................

111

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เขาสกู ารศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2550
********************

เพือ่ เปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกผทู มี่ คี วามรคู วามสามารถและประสบการณจากการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไดเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน สอดคลองกับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ทีก่ ำหนดใหมกี ารเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรือ่ ง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสกู ารศึกษาในระบบ พ.ศ.2545
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครัง้ ที่ 5/ 2550 เมือ่ วันที่ 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนจากการ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสกู ารศึกษาในระบบตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550”
ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานทีม่ ี
ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะ และใหหมายรวมถึงผบู ริหาร
ของวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานที่
มีชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“คณะกรรมการประจำคณะ”
หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการ
ประจำวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงาน
ที่มีชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ
มีอำนาจหนาทีเ่ ชนเดียวกับกรรมการประจำคณะ
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่คณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ใหทำหนาที่บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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“สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

ขอ 4
ขอ 5

หมายถึง สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 3/ 2548)
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีข่ อเทียบโอน
ผลการเรียน
“การศึกษานอกระบบ”
หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกำหนดจุด
มงุ หมาย รูปแบบ วิธกี ารจัดการศึกษา ระยะ
เวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่
เปนเงือ่ นไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดย
เนื้อหาหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของบุคคลแตละกลมุ เชน หลักสูตรฝกอบรม
เฉพาะทาง หลักสูตรการศึกษาทีไ่ มไดใหปริญญา
เปนตน
“การศึกษาตามอัธยาศัย”
หมายถึง การศึกษาทีใ่ หผเู รียนไดเรียนรดู ว ยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม
สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอื่นๆ
“หลักสูตร”
หมายถึง หลักสูตรทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน
“รายวิชา”
หมายถึง รายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
“กลุมรายวิชา”
หมายถึง รายวิชาจำนวนมากกวาหนึ่งรายวิชาขึ้นไป
ที่มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
“การเทียบโอนผลการเรียน”
หมายถึง การเทียบโอนความรู และหรือประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อนับเปนหนวยกิตเทียบเทา
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผมู สี ทิ ธิข์ อเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนผทู ผี่ า นการสอบคัดเลือกหรือไดรบั การคัดเลือกใหเขา
ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีสถานภาพเปนนักศึกษา
หลักเกณฑการเทียบโอน
5.1 การเทียบโอนความรแู ละหรือประสบการณ ใหเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลมุ รายวิชาก็ได
โดยเนื้อหาความรูและประสบการณที่จะเทียบโอนไดตองไมนอยกวาสามในสี่ของเนื้อหา
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอน และจำนวนหนวยกิตที่จะเทียบโอนได ตองเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานการนับจำนวนชั่วโมงในการเทียบหนวยกิต
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ขอ 6

5.2 การประเมินความรูและหรือประสบการณเพื่อเทียบโอนผลการเรียน ใหประเมินไดจาก
ผลการทดสอบมาตรฐาน ผลการทดสอบที่เชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ วุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรหรือผลการประเมินความรูจากการอบรมที่จัดโดยองคกรหรือสถาบัน
ที่ไดรับการยอมรับและเชื่อถือไดในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ หรือการประเมินแฟมสะสม
งาน โดยตองเปนความรแู ละประสบการณทมี่ อี ายุไมเกิน 5 ป กอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
การทดสอบ หรือวุฒบิ ตั ร หรือประกาศนียบัตรใด ๆ ทีค่ ณะจะพิจารณาใหเทียบโอน
ไดตามความในวรรคแรก ใหจดั ทำรายชือ่ โดยออกเปนประกาศของคณะ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ
คณะอาจจัดใหมีการทดสอบหรือกระบวนการประเมินความรูและประสบการณของ
นักศึกษา เพื่อนำมาพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนก็ได
5.3 นักศึกษาทีไ่ ดรบั วุฒบิ ตั รหรือประกาศนียบัตรหรือผลการประเมินความรจู ากการอบรมหรือ
การศึกษานอกระบบทีจ่ ดั โดยคณะหรือมหาวิทยาลัย มาแลวไมเกิน 5 ป กอนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย สามารถขอเทียบโอนความรูจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบนั้นได
ทั้งนี้รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำหนด
5.4 ผลการประเมินความรูและหรือประสบการณที่จะสามารถเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาไดตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผลการประเมินตองเทียบได
ไมตำ่ กวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือ S แลวแตกรณี
(2) รายวิชาหรือกลมุ รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผลการประเมินตองเทียบได
ไมต่ำกวาระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือ S แลวแตกรณี
5.5 การใหหนวยกิตจากการเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวนหนวยกิตทีใ่ หเทียบโอนได รวมกันแลวตองไมเกิน
สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ และนักศึกษาตองใชเวลา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
(2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนหนวยกิตที่ใหเทียบโอนได รวมกันแลวตอง
ไมเกินหนึ่งในสามของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ และนักศึกษาตอง
ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
5.6 ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาค
การศึกษาที่เปดสอนในขณะนั้น
5.7 ผลการเรียนที่เทียบโอนได จะตองไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5.8 นักศึกษาทีไ่ ดรบั อนุมตั ใิ หเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตตามระเบียบนี้ จะไมมสี ทิ ธิไ์ ดรบั
ปริญญาเกียรตินิยม
การบันทึกผลการเทียบโอนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังนี้
6.1 หนวยกิตทีไ่ ดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบนั ทึกเปน CS (Credits from Standardized test)
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6.2 หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน CE (Credits
from Exam)
6.3 หนวยกิตทีไ่ ดจากการอบรมทีจ่ ดั โดยหนวยงานหรือสถาบันอืน่ ใหบนั ทึกเปน CT (Credits
from Training)
6.4 หนวยกิตทีไ่ ดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบนั ทึกเปน CP (Credits from Portfolio)
6.5 หนวยกิตที่ไดจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยให
บันทึกเปนระดับคะแนนตัวอักษร ตามที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดการศึกษา
ในกรณีทไี่ มไดมกี ารประเมินระดับคะแนนไว ใหบนั ทึกเปน CT (Credits from Training)
ขอ 7 ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอน
7.1 นักศึกษาทีป่ ระสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียน จะตองยืน่ คำรองขอเทียบโอนผลการเรียน
ภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ ปดภาคการศึกษาแรกทีเ่ ขาศึกษา และสามารถยืน่ คำรองไดเพียง
ครั้งเดียวเทานั้น ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
7.2 ใหคณะพิจารณาการเทียบโอนโดยอาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหดำเนินการประเมินผลความรูหรือประสบการณ
และเสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบภายใน 30 วัน
นับจากวันที่คณะแตงตั้ง แลวเสนอตออธิการบดีผานผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7.3 กรณีทเี่ ปนการเทียบโอนรายวิชานอกคณะ ใหคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดสงคำรองและหลักฐาน
การขอเทียบโอนใหแกคณะทีร่ บั ผิดชอบรายวิชาทีข่ อเทียบโอน การพิจารณาการเทียบโอน
ใหดำเนินการตามขอ 7.2 โดยอนุโลม
7.4 ใหคณะสามารถกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนที่ไม
ขัดแยงกับระเบียบนี้ได โดยออกเปนประกาศของคณะ
ขอ 8 อัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนไปแลว
ใหสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการเพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานัน้ ๆของนักศึกษา
ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสั่งหรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ)

พลตำรวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ ๑๒๑๕ /๒๕๖๓)
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีว ิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึง
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๒๑๕ /๒๕๖๓) เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในการเทียบหน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อใช้ในการคำนวณหน่วย
กิตของการศึกษาตลอดชีวิต ให้คิดหน่วยกิตโดยเทียบเคียงระบบทวิภาค ดังนี้
๓.๑) รายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นทฤษฎี ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต รายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการปฏิบัติ ซึ่ง
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๓.๒) หลักสูตรรูปแบบอื่น เช่น หลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปประสบการณ์ ความ
ชำนาญ ความเชี่ยวชาญ หรือสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนที่สำเร็จตามเป้าประสงค์
ให้สว่ นงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดเทียบหน่วยกิตได้ โดยคำนึงถึงมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเมื่อเทียบกับระบบการจัดการศึกษาแบบปกติ
ข้อ ๔ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรรูปแบบอื่นให้
ดำเนินการดังนี้
๔.๑) รายวิชาและชุดวิชาที่เปิดสอนตามประกาศนี้ ซึ่งเป็นรายวิชาและชุดวิชาที่มีอยู่แล้วใน
หลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยให้เทียบโอนได้อัตโนมัติ
๔.๒) การเทียบหน่วยกิตหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรตามข้อ ๓.๒ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจำส่วนงาน
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๒
ข้อ ๕ ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัย และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๖ การดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้ดำเนินการ ดังนี้
๖.๑) ให้ส่วนงานกำหนดรูปแบบการสมัคร การรับเข้าศึกษา และอื่น ๆ ตลอดจนคุณสมบัติ
หรือประเภทของผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมทั้งระยะเวลาของการสะสมหน่วยกิต
ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๒) ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
๖.๓) ให้ส่วนงานแจ้งการดำเนินการตาม ๖.๑ ไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ก่อนที่ส่วนงานจะรับผู้เรียนเข้าศึกษาและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา เพื่อใช้สำหรับการ
จัดการระบบคลังหน่วยกิต
ข้อ ๗ ผู้เรียนจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และ
การวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 766 / 2549)
เรือ่ ง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี
จากการศึกษาในระบบ
********************

เพือ่ เปนการโอกาสทางการศึกษาแกนกั ศึกษาทีส่ อบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ขอนแกนสามารถโอนรายวิชาทีเ่ คยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานัน้ ๆ และผานการวัดและประเมิน
ผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ มาเปนสวนหนึง่ ของจำนวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน อีกทัง้ เพือ่ เปนการปฏิบตั ใิ หสอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 15 ทีก่ ำหนดใหมกี ารเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และเพือ่ ปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรือ่ ง หลักเกณฑ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสกู ารศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ประกอบกับมีการ
เปลีย่ นแปลงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ.2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดีในคราวประชุมครัง้ ที่ 7/2549
เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑการเทียบโอน
รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ( ฉบับที่ 766/2549) เรือ่ ง
การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ"
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตปก ารศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เรือ่ ง การเทียบโอน
รายวิชาลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 377/ 2546)
เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2546 และใหใชประกาศนีแ้ ทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
“สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3/2548)
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“นักศึกษา”

หมายถึง

นักศึกษาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
“รายวิชา”
หมายถึง กระบวนวิชาตางๆ ทีเ่ ปดสอนในระดับปริญญาตรี
และเปนไปตามหลักสูตรของคณะนัน้ ๆ
ขอ 5 นักศึกษาผมู สี ทิ ธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาทีส่ อบคัดเลือกเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษา
อืน่ ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาในหลักสูตรทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงาน
ของรัฐทีม่ อี ำนาจตามกฎหมายรับรอง
ขอ 6 กำหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
6.1 นักศึกษาทีป่ ระสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
จะตองยืน่ คำรองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปด
ภาคการศึกษาแรกทีเ่ ขาศึกษา และสามารถยืน่ คำรองไดเพียงครัง้ เดียว
เทานัน้ ทีง่ านบริการการศึกษาของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดโดยแนบใบแสดง
ผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคาโครงรายวิชาเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาดวย ยกเวนผขู อเทียบโอนทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานัน้
6.2 ใหคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ
รายวิชาของนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดทาย
ของกำหนดวันยืน่ คำรอง และเปนผสู ง ผลการพิจารณาทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
จากอธิการบดีใหสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ขอ 7 เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาและขัน้ ตอน
การตรวจสอบรายวิชาทีข่ อเทียบโอน
7.1 เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลมุ รายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทาทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงาน
ของรัฐทีม่ อี ำนาจตามกฎหมายรับรอง
7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลมุ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุม
ไมนอ ยกวาสามในสีข่ องรายวิชาหรือกลมุ รายวิชาทีข่ อเทียบ
7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลมุ รายวิชาทีส่ อบไลไดไมตำ่ กวาระดับคะแนน
ตัวอักษร Cหรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และ
หรือ เปนไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตรของสาขาวิชานัน้ กำหนด
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7.1.4

นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกิน
สามในสีข่ องจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรทีร่ บั โอน
7.1.5 รายวิชาหรือกลมุ รายวิชาทีไ่ ดรบั อนุมตั ใิ หเทียบโอนไดจากตาง
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยจะไมนำมาคำนวณแตมระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสม
7.1.6 นักศึกษาทีไ่ ดรบั อนุมตั ใิ หเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษา
ทีเ่ หลืออยตู ามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึง่ ป
การศึกษา
7.1.7 ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษา
เขาศึกษาไดไมเกินกวาชัน้ ปและภาคการศึกษาทีไ่ ดรบั อนุญาต
ใหมนี กั ศึกษาเรียนอยตู ามหลักสูตรทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบแลว
7.1.8 เกณฑอนื่ ทีค่ ณะเจาของรายวิชาเปนผกู ำหนดขึน้ และจัดทำเปน
ประกาศซึง่ ตองไมขดั หรือแยงกับประกาศฉบับนี้
7.1.9 เกณฑนใี้ หใชกบั หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
7.2 ขัน้ ตอนการตรวจสอบรายวิชาทีข่ อเทียบโอน
7.2.1 คณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดเปนผสู ง รายวิชาไปยังคณะทีร่ ายวิชาที่ขอ
เทียบโอนนัน้ สังกัด เพือ่ พิจารณาวารายวิชาใดทีส่ ามารถเทียบโอนได
7.2.2 คณะกรรมการประจำคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ
7.2.1 เพือ่ พิจารณาการรับเทียบโอน ทัง้ นีใ้ หเปนไปตามเกณฑ
ขอ 7.1 หากเห็นชอบใหนำเสนอขออนุมตั ติ อ อธิการบดี
ขอ 8 คาใชจา ยและการชำระเงินคาใชจา ยในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา
ไดแลวนัน้ ใหสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานัน้
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอืน่ เพิม่ เติมในภาคการศึกษานัน้ ๆ ได ทัง้ นี้
จำนวนหนวยกิตทีล่ งทะเบียนเรียนได ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ โดยใหมอี ำนาจตีความและวินจิ ฉัย
ปญหาตามประกาศนี้ การตีความและวินจิ ฉัยของอธิการบดีใหถอื เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
(ลงชือ่ )
กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั กิ ารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิ
ประกาศมหาวิททยาลั
ยาลัยยขอนแก
ขอนแก่นน

(ฉบั
2539)
(ฉบับบทีที่ ่ 265
265 // 2539)
เรือ่เรืง่องแนวปฏิ
ดเรีดเรี
ยนโดย
แนวปฏิบบตั ัตกิ ารอนุ
ิการอนุญญาตให
าตใหนกั นศึักกศึษาลาหยุ
กษาลาหยุ
ยน
ไมถอื ถเป
นวันนวัลา
โดยไม่
ือเป
นลา
********************
เพื่อใหการสนับสนุนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีแกตวั นักศึกษาและมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
จึงกำหนดแนวปฏิบตั กิ ารอนุญาตใหนกั ศึกษาลาหยุดเรียนโดยไมถอื เปนวันลาไวดงั นี้
ขอ 1. ใหนกั ศึกษายืน่ โครงการปฏิบตั งิ านกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีไ่ ดรบั อนุมตั เิ รียบรอย
แลวพรอมกรอกรายวิชาทีข่ อหยุดเรียนตอคณะตนสังกัดหรือกองกิจการนักศึกษา กอนจัดกิจกรรม
ไมนอ ยกวา 10 วัน
ขอ 2. คณะตนสังกัดหรือกองกิจการนักศึกษา เสนอขออนุญาตลาหยุดเรียนโดยไมถอื
เปนวันลาตอรองอธิการบดีฝา ยวิชาการผานสำนักทะเบียนและประมวลผล กอนจัดกิจกรรมไมนอ ย
กวา 7 วัน
ขอ 3. เมือ่ ไดรบั อนุญาตเรียบรอยแลวใหสำนักทะเบียนและประมวลผล แจงใหรอง
อธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา คณะตนสังกัดหรือกองกิจการนักศึกษาและอาจารยประจำวิชาทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2539
(ลงชือ่ ) ปริญญา จินดาประเสริฐ
(รองศาสตราจารยปริญญา จินดาประเสริฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 829 / 2549)
เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี ารขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี
********************
เพือ่ ใหการดำเนินการขอคืนสภาพนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 39 การคืนสภาพนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2541 และโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดีในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2549 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม
2549 จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 829/2549) เรือ่ ง
หลักเกณฑและวิธกี ารขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หมผี ลบังคับใชตงั้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ผมู สี ทิ ธิใ์ นการขอคืนสภาพนักศึกษา จะตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ตอไปนี้
3.1 ไดพน สภาพนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามขอ 38.2, 38.8 และขอ 38.13 หรือพนสภาพเนือ่ งจากไดรบั การ
ประเมินใหไดอกั ษร I และถูกประเมินใหตกออกโดยไมไดแกผลการประเมินอักษร I
3.2 กอนพนสภาพนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมและจำนวนหนวยกิตสะสม
ไมอยใู นเกณฑพน สภาพนักศึกษาเนือ่ งจากตกออก
ขอ 4 การดำเนินการเพือ่ ขอคืนสภาพนักศึกษา สามารถกระทำไดเพียงครัง้ เดียวเทานัน้
ขอ 5 ขัน้ ตอนการขอคืนสภาพนักศึกษามีดงั นี้
5.1 ผูที่ประสงคจะขอคืนสภาพนักศึกษา ตองยื่นคำรองตอสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียนและประมวลผล) ไมนอ ยกวา 6 สัปดาหกอ นวันเปดภาคการศึกษา
ของภาคการศึกษาทีป่ ระสงคจะเขารับการศึกษานัน้ พรอมกับแนบเอกสารดังนี้
5.1.1 คำรองขอคืนสภาพนักศึกษา
5.1.2 บันทึกหรือประกาศหรือคำสัง่ มหาวิทยาลัยทีใ่ หนกั ศึกษาผนู นั้
พนสภาพการเปนนักศึกษา
5.1.3 หนังสือยินยอมจากผปู กครอง หรือผบู งั คับบัญชาใหขอคืนสภาพ
นักศึกษา
5.1.4 สำเนาบัตรประชาชน
5.1.5 ใบแสดงผลการเรียน
5.1.6 ใบรับรองแพทย
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5.2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สงคำรองและเอกสารประกอบการพิจารณา
ตามขอ 5.1 ใหคณะที่นักศึกษาเคยศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ
5.3 ใหคณะที่นักศึกษาเคยศึกษา แจงผลการพิจารณาตามขอ 5.2 ไปยัง
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการประจำคณะมีมติ
เพือ่ ดำเนินการตอไป
ขอ 6 การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนบั ระยะเวลาทัง้ หมด คือ กอนพนสภาพ ชวงทีถ่ กู
ใหพน สภาพ หลังการคืนสภาพและเขาศึกษา รวมแลวไมเกินจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษา
ทีก่ ำหนดไวในหลักสูตร
ขอ 7 การนับหนวยกิต ใหนับหนวยกิตของรายวิชาที่มีการประเมินผลแลวทั้งหมด
สวนรายวิชาทีย่ งั ไมมกี ารประเมินผลจะตองลงทะเบียนเรียนใหม
ขอ 8 คาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา ผทู ไี่ ดรบั อนุมตั ใิ หคนื สภาพนักศึกษาตองชำระ
เงินคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมทีเ่ ก็บเปนรายภาคการศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 9 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ และใหมอี ำนาจวินจิ ฉัย ในกรณีทมี่ ไิ ด
กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ คำวินจิ ฉัยของอธิการบดีถอื เปนทีส่ นิ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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(ฉบับที่ 1072/2550)
เรือ่ ง แนวปฏิบตั กิ ารขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษ
ทางวิชาการระดับปริญญาตรี
********************
เพือ่ ใหการพิจารณาการขออุทธรณโทษของนักศึกษาทีถ่ กู สัง่ ลงโทษทางวิชาการเนือ่ งจาก
การฝาฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12
บทกำหนดโทษ ขอ 41 และขอ 42 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจำภาค
ของนักศึกษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดฐานเดียวกันทัง้ มหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2550 เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุม
ครัง้ ที่ 14/2550 เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2550 จึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบตั กิ ารขออุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิ
การขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี"
ขอ 2 ประกาศฉบับนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ทีน่ กั ศึกษา
ระดับปริญญาตรีทถี่ กู สัง่ ลงโทษสังกัดอยู
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีถ่ กู สัง่ ลงโทษ
ทางวิชาการ
“การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง การทีน่ กั ศึกษาถูกสัง่ ลงโทษทางวิชาการ
เนือ่ งจากฝาฝนระเบียบของมหาวิทยาลัยที่
เกีย่ วของ เชน ทุจริตในการสอบ คัดลอก
ผลงานทางวิชาการ ลงทะเบียนเรียนผิด
เงือ่ นไขของรายวิชา มีเวลาเรียนและ/หรือ
เวลาสอบซ้ำซอนกัน เปนตน
“การอุทธรณ”
หมายถึง การทีน่ กั ศึกษายืน่ เรือ่ งตอมหาวิทยาลัยเปน
ลายลักษณอกั ษร เพือ่ ขอใหพจิ ารณาทบทวน
คำสัง่ ลงโทษ เนือ่ งจากเห็นวาไมไดรบั ความ
เปนธรรมหรือไมเห็นดวยกับคำสัง่ ลงโทษ
ขอ 4 ผมู สี ทิ ธิอทุ ธรณตามประกาศนี้ ตองเปนนักศึกษาทีถ่ กู สัง่ ลงโทษทางวิชาการโดยคำสัง่ ของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย
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ขอ 5 การอุทธรณคำสัง่ ลงโทษใหทำเปนหนังสือลงลายมือชือ่ ของผอู ทุ ธรณ เสนอตออธิการบดี
โดยยืน่ ทีส่ ำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 30 วัน นับแตวนั ทราบคำสัง่ ลงโทษ
ขอ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณคำสัง่ ลงโทษไดสำหรับตนเองเทานัน้ จะอุทธรณแทนผอู นื่ หรือ
มอบหมายใหผอู นื่ อุทธรณแทนมิได
ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการชุดหนึง่ เพือ่ พิจารณา
อุทธรณเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เปนประธานกรรมการ
หรือผทู ไี่ ดรบั มอบหมาย
2. ผอู ำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เปนรองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝา ยวิชาการ (หรือทีเ่ รียกชือ่ เปนอยางอืน่ )
จากคณะทีไ่ มเกีย่ วของกับการอุทธรณอกี 2 คน
เปนกรรมการ
4. นิตกิ รทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย 1 คน
เปนกรรมการ
5. รองผอู ำนวยการฝายวิชาการ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
ทัง้ นีอ้ าจแตงตัง้ ผชู ว ยเลขานุการไดอกี 1 คน
ขอ 8 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการประชุมพิจารณาอุทธรณ จากผลการสอบ
ขอเท็จจริงเบือ้ งตนทีด่ ำเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรืออืน่ ๆ ตามเห็นสมควร และ
อาจเชิญบุคคลทีเ่ กีย่ วของใหขอ มูลเพือ่ ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติมได
ขอ 9 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ทำรายงานสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ
เสนอตออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับคำขออุทธรณ กรณีมเี หตุผลความจำเปนให
สามารถขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการดำเนินการตามประกาศนีไ้ ด ทัง้ นีค้ รัง้ ละไมเกิน 60 วัน
ขอ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี มีอำนาจพิจารณาวินจิ ฉัย มีคำสัง่ เพิม่ โทษ
ลงโทษ ยกโทษ หรือยกอุทธรณ ตามควรแกกรณี แลวแจงคำวินจิ ฉัยเปนลายลักษณอกั ษรให
ผอู ทุ ธรณทราบภายใน 15 วัน
ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ โดยใหมอี ำนาจการวินจิ ฉัยปญหา การปฏิบตั ติ าม
ประกาศนีแ้ ละใหถอื คำวินจิ ฉัยของอธิการบดีเปนทีส่ นิ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 1073/2550)
เรือ่ ง แนวปฏิบตั แิ ละเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษา
ทีก่ ระทำความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ
********************

เพือ่ ใหการพิจารณาลงโทษนักศึกษาทีฝ่ า ฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 บทกำหนดโทษ ขอ 41 และขอ 42 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดฐาน
เดียวกันทัง้ มหาวิทยาลัย
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับขอ 17 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2550 เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และทีป่ ระชุม
คณบดีคราวประชุมครัง้ ที่ 14/2550 เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศกำหนด
แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำความผิดอันมีสาเหตุมาจาก
การสอบไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1073/2550) เรือ่ ง
แนวปฏิบตั แิ ละเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาทีก่ ระทำความผิดอันมี
สาเหตุมาจากการสอบ"
ขอ 2 ประกาศฉบับนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ทีน่ กั ศึกษาสังกัดอยู
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
“การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง การทีน่ กั ศึกษาถูกพิจารณาโทษทางวิชาการ
เนือ่ งจากฝาฝนระเบียบของมหาวิทยาลัย
ทีเ่ กีย่ วของกับการสอบ
“กรรมการคุมสอบ”
หมายถึง ผทู คี่ ณะแตงตัง้ ใหเปนผคู วบคุมหองสอบ
วิชาใดวิชาหนึง่ ของการสอบ
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“คณะกรรมการสอบ”

ขอ 4

ขอ 5

ขอ 6

ขอ 7

หมายถึง คณะกรรมการทีค่ ณะแตงตัง้ ใหรบั ผิดชอบ
ดำเนินการเกีย่ วกับการสอบประจำภาค
ของนักศึกษา
เมือ่ พบวามีนกั ศึกษา มีพฤติกรรมทีอ่ าจฝาฝนระเบียบการสอบ หรือสอเจตนาทุจริต
หรือทุจริต ใหกรรมการคุมสอบทำรายงานตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
เสนอตอประธานคณะกรรมการสอบ ภายในวันเกิดเหตุ พรอมแนบหลักฐานประกอบ
(ถามี)
ใหคณะกรรมการสอบหรือคณะทำงานทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ โดยคณะกรรมการสอบ
รวบรวมหลักฐาน ขอเท็จจริงตาง ๆ โดยเปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดชแี้ จงขอเท็จจริง
และจัดทำรายงานการสอบขอเท็จจริง ซึง่ ประกอบดวย คำชีแ้ จงของกรรมการคุมสอบ
คำชีแ้ จงของนักศึกษา ความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบหรือคณะทำงาน และ
หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นีใ้ หแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวัน
เกิดเหตุ แลวเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพือ่ พิจารณาโทษ
ใหคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาโทษจากทุกองคประกอบทัง้ พยานบุคคล
เอกสารและหลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแกกรณี ดังนี้
6.1 ปรับตกในรายวิชานัน้ ในกรณีทพี่ บวานักศึกษามีเจตนาฝาฝนระเบียบวาดวย
การสอบประจำภาคของนักศึกษาขอ 7 และ 10.1 ของระเบียบดังกลาว
6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาทีเ่ ขาสอบแลวสำหรับภาคการศึกษานัน้ ในกรณีทพี่ บวา
นักศึกษาสอเจตนาทุจริต เชน นำหรือมีเอกสาร หรืออุปกรณ หรือบันทึกใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ การประเมินผลการศึกษาในรายวิชา
นัน้ เขาหองสอบ เวนแตอาจารยประจำวิชาไดอนุญาตไวเปนลายลักษณอกั ษร
เปนตน
6.3 ปรับตกในทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษานัน้ ในกรณี
ทีพ่ บวานักศึกษามีเจตนากระทำการทุจริตอยางชัดเจน เชน นำหรือมีเอกสาร
หรืออุปกรณ หรือบันทึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ การ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชานัน้ และไดใชประโยชนจากสิง่ ของดังกลาว
เวนแตอาจารยประจำวิชาไดอนุญาตไวเปนลายลักษณอกั ษร เปนตน
ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะออกคำสัง่ ลงโทษนักศึกษา
ใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน หลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียนในแตละภาค
การศึกษา ตามปฏิทนิ การศึกษาของมหาวิทยาลัยและแจงใหนกั ศึกษาและสำนัก
บริหารและพัฒนาวิชาการทราบภายใน 15 วัน นับจากวันทีอ่ อกคำสัง่
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ขอ 8 ใหสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัตกิ ารลงโทษและแจงผปู กครอง
หรือผทู เี่ กีย่ วของของนักศึกษาผนู นั้ ใหทราบเปนลายลักษณอกั ษร
ขอ 9 การสอบกลางภาค หรือการสอบครัง้ สุดทายของรายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนระบบ
ชุดวิชาหรือระบบอืน่ ๆ ทีไ่ มใชระบบภาคการศึกษาและการสอบทีอ่ าจารยประจำวิชา
ดำเนินการจัดสอบเองใหใชแนวปฏิบตั แิ ละเกณฑการพิจารณาโทษตามประกาศนีไ้ ด
โดยอนุโลม
ขอ 10 กรณีทมี่ เี หตุผลความจำเปนใหสามารถขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการดำเนินการใน
ขอ 5 และขอ 7 ตามประกาศนีไ้ ด ทัง้ นีข้ ยายไดไมเกิน 30 วัน และแจงใหมหาวิทยาลัย
ทราบ
ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ โดยใหมอี ำนาจการวินจิ ฉัยปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ และใหถอื คำวินจิ ฉัยของอธิการบดีเปนทีส่ นิ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 440/2542)

เรือ่ ง การใชใบรับรองแพทยเปนหลักฐานประกอบการลาและกรณีอนื่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
********************
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามขอ 36 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ในการใชใบรับรองแพทยเพื่อประกอบการพิจารณาการลาเนื่องจาก
เจ็บปวย ประสบอุบตั เิ หตุไดรบั บาดเจ็บหรือกรณีอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาหรือการสอบนักศึกษา
ตองแนบใบรับรองแพทยตามทีก่ ำหนด ดังนี้
1. ใบรับรองแพทยตองเปนใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดไว
2. แพทยผลู งนามในใบรับรองแพทยตอ งเปนแพทยแผนปจจุบนั ชัน้ หนึง่ ทีม่ ใี บประกอบ
โรคศิลป
3. ในใบรับรองแพทยตองระบุโรค อาการปวยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย
ใหชดั เจนหากตองใหหยุดพักการศึกษาเพือ่ การบำบัดรักษา ใหระบุวนั เริม่ ตนพักและระยะเวลาพักดวย
ใบรับรองแพทยทนี่ ำมาแสดงเปนหลักฐานประกอบฯ หากไมสมบูรณตามทีก่ ำหนดในขอ
1-3 จะไมรบั พิจารณา
ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 34/2535) เรือ่ ง การใชใบรับรองแพทย
เปนหลักฐานประกอบการลา และกรณีอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2535
และใหใชประกาศนีแ้ ทน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2542
(ลงชือ่ ) สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ
(รองศาสตราจารยสจุ ติ รา เหลืองอมรเลิศ)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 777/2546)
เรือ่ ง การจัดการศึกษาระบบชุดวิชา
********************
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความยืดหยนุ คลองตัว สามารถดำเนินการไดใน
หลากหลายลักษณะ เปดโอกาสใหสามารถจัดการศึกษารองรับความตองการของประชาชนในการเขาศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาไดมากขึน้ สอดคลองตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับขอ 6.1 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และขอ 7 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2544 และโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 22/2546
เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2546 จึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการศึกษาระบบชุดวิชาไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 777/2546) เรือ่ ง
การจัดการศึกษาระบบชุดวิชา"
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับนับตัง้ แตวนั ทีอ่ อกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตร
“ชุดวิชา”
หมายถึง รายวิชาหรือกลมุ ของรายวิชาทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งใด
เรือ่ งหนึง่ ทีใ่ หความรเู ปนองครวม หรือมีลกั ษณะเปน
การบูรณาการ โดยแตละชุดวิชามีการจัดการเรียน
การสอนตอเนือ่ งกันเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึง่
ขอ 4 การจัดการศึกษา (Module course) มี 2 ลักษณะดังนี้
4.1 ชุดวิชาทีเ่ กิดจากการบูรณาการเนือ้ หาทีส่ มั พันธกนั ใหรวมอยใู นชุดวิชา
เดียวกัน เพือ่ ใหเกิดความรใู นเรือ่ งนัน้ ๆ เปนองครวม มีการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนเปนองครวมของแตละชุดวิชา
4.2 ชุดวิชาทีป่ ระกอบดวยรายวิชาจำนวนหนึง่ ทีม่ เี นือ้ หาสัมพันธกนั นำมาจัดกลมุ
รวมกันเขาเปนชุดวิชาเดียวกันเพือ่ ใหเกิดความรใู นเรือ่ งนัน้ ๆ เปนองครวม
มีการเรียนการสอนและการประเมินผลแยกเปนแตละรายวิชา หรือรวมเปนชุด
วิชาก็ได

135
ขอ 5 การคิดหนวยกิต ใหคดิ ดังนี้
5.1 ชุดวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอ ยกวา 15 ชัว่ โมง
ใหมคี า เทากับ 1 หนวยกิต
5.2 ชุดวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา 30 ชัว่ โมง ใหมคี า
เทากับ 1 หนวยกิต
5.3 ชุดวิชาการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ทีใ่ ชเวลาฝกไมนอ ยกวา 45 ชัว่ โมง
ใหมคี า เทากับ 1 หนวยกิต
ขอ 6 คณะทีจ่ ะเปดหลักสูตรทีจ่ ดั การศึกษาระบบชุดวิชา ใหดำเนินการดังนี้
6.1 กรณีทกี่ ารจัดการศึกษาระบบชุดวิชา มีผลกระทบตอการเปลีย่ นแปลง
หลักสูตรในดานโครงสรางหลักสูตร ชือ่ รายวิชา เนือ้ หารายวิชา และจำนวน
หนวยกิตรวม คณะจะตองดำเนินการขออนุมตั ปิ รับปรุงหลักสูตร ตามขัน้ ตอน
การเสนอขออนุมตั ปิ รับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
6.2 กรณีทกี่ ารจัดการศึกษาระบบชุดวิชา ไมมผี ลกระทบตอการเปลีย่ นแปลง
หลักสูตรตาม ขอ 6.1 ใหคณะเสนอขออนุมตั จิ ดั การศึกษาระบบชุดวิชา
ตอมหาวิทยาลัย โดยจัดทำแผนการสอนตามระบบชุดวิชา ทีม่ โี ครงสรางของ
หลักสูตร หมวดวิชา จำนวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา และจำนวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ทีเ่ ปนไปตามหลักสูตรปจจุบนั โดยไมตอ งปรับปรุงหลักสูตร
ขอ 7 กำหนดการการลงทะเบียนเรียน และการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรทีจ่ ดั การ
ศึกษาระบบชุดวิชา ใหเปนไปตามปฏิทนิ การศึกษาทีก่ ำหนดโดยมหาวิทยาลัย
ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ โดยมีอำนาจวินจิ ฉัยปญหาตามประกาศนี้
การตีความและวินจิ ฉัยของอธิการบดีใหถอื เปนทีส่ นิ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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(ฉบับที่ 853/2546)
เรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ในลักษณะโครงการพิเศษรวมกับหลักสูตรปกติ
********************

โดยทีส่ ภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครัง้ ที่ 7/2546 เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม
2546 ไดมมี ติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยวางแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะ
โครงการพิเศษ ใหสามารถจัดรวมกับหลักสูตรปกติได เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรวมกัน
และคณะสามารถจัดภาระงานสอนของอาจารยไดอยางเหมาะสมตามอัตรากำลัง รวมทัง้ เปนการกำกับ
และควบคุมการเรียนการสอนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในลักษณะ
โครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 3/2546 เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2546 และทีป่ ระชุมคณบดี
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 24/2546 เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 จึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษรวมกับหลักสูตรปกติ ไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 853/2546) เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิ ในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษรวมกับหลักสูตรปกติ"
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับนับตัง้ แตวนั ทีอ่ อกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบบริหารจัดการ
หลักสูตรและหรือรายวิชา
หมายถึง หลักสูตรทีเ่ ปนโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค
“หลักสูตรในลักษณะ
โครงการพิเศษ”
เฉพาะสามารถดำเนินการไดดว ยเงินรายได
ของตนเองและไดรบั ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยใหเปดสอนได ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารและการ
จัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะ
โครงการพิเศษ พ.ศ. 2537
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ขอ 4 ใหคณะสามารถจัดการเรียนการสอน โดยใหนกั ศึกษาในหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
เรียนรวมกับนักศึกษาในหลักสูตรปกติไดโดยตองคำนึงถึงประโยชนทนี่ กั ศึกษาจะไดรบั
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา และไมสง
ผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา
ขอ 5 การจายคาตอบแทนอาจารยผสู อนและกรรมการทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ทีจ่ ดั ใหนกั ศึกษาในหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษเรียนรวมกับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ
ใหจา ยไดตอ เมือ่ มีนกั ศึกษาในหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษลงทะเบียนเรียนในรายวิชานัน้
จำนวนไมนอ ยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนนักศึกษาทัง้ หมด และอัตราจายไมเกินรอยละ 50 ของ
อัตราคาตอบแทนทีร่ ะบุไวในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ทีเ่ กีย่ วของกับอัตราคาใชจา ย
ในการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของคณะหรือหลักสูตรนัน้ ๆ
ขอ 6 ใหคณะทีจ่ ดั การเรียนการสอนตามประกาศนี้ แจงใหผสู มัครทราบในขัน้ ตอนของการรับเขา
ศึกษาหรือในกรณีทรี่ บั เขาศึกษาแลว ใหชแี้ จงทำความเขาใจกอนใชปฏิบตั ิ
ขอ 7 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ โดยมีอำนาจตีความและวินจิ ฉัยปญหาตาม
ประกาศนี้ การตีความและวินจิ ฉัยของอธิการบดีใหถอื เปนทีส่ นิ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขัน้ พืน้ ฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************
เพือ่ ใหการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีจะตองมี
ความรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 16/2548 เมือ่ วันที่ 14
กันยายน 2548 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 771/2548) เรือ่ ง การ
พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหป ระกาศนีม้ ผี ลบังคับใชตงั้ แตวนั ทีอ่ อกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีน่ กั ศึกษาสังกัด
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
“หลักสูตรมาตรฐาน”
หมายถึง หลักสูตร “มาตรฐานความรคู วามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(หลักสูตร พ.ศ. 2548)
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ขอ 4 ใหมหาวิทยาลัยใชหลักสูตร “มาตรฐานความรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(หลักสูตร พ.ศ. 2548)” เปนเกณฑมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีดานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน
ขอ 5 การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ใน
ประกาศนีห้ มายความถึง
(1) การเขารับการทดสอบความรคู วามสามารถและทักษะของนักศึกษาในหัวขอ
เนือ้ หาตาง ๆ ตามหลักสูตรมาตรฐาน โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัย
(2) การศึกษาเรียนรดู ว ยตนเองเพือ่ เพิม่ พูนความรคู วามสามารถและทักษะ ในหัวขอ
เนือ้ หาทีน่ กั ศึกษาตองการพัฒนา โดยผานระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย
หรือการอบรมทีม่ หาวิทยาลัยหรือคณะจัดให และหรือดวยวิธอี นื่ ใด
นักศึกษาจะดำเนินการตามกิจกรรมในขอ (1) หรือ (2) จำนวนกี่ครั้งก็ได
อยางใดกอนหรือหลังก็ได ตามศักยภาพของนักศึกษา ทัง้ นีไ้ มวา จะโดยวิธใี ด นักศึกษาจะตองสอบ
ผานครบตามเกณฑทหี่ ลักสูตรมาตรฐานกำหนดจึงจะไดรบั หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย
ขอ 6 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน มีสทิ ธิส์ มัครเขารับการ
พัฒนาศักยภาพตามประกาศนีไ้ ด โดยความสมัครใจของนักศึกษา และตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
อาจารทปี่ รึกษา
สำหรับคณะทีป่ ระสงคจะใชหลักสูตรมาตรฐานนีเ้ ปนเกณฑบงั คับสำหรับนักศึกษาทุกคน
ในคณะนัน้ ๆ ใหดำเนินการไดโดยออกเปนประกาศของคณะ
ขอ 7 กระบวนการดำเนินการ และปฏิทนิ การดำเนินงานในแตละปการศึกษา ใหออกเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 8 นักศึกษาทีผ่ า นเกณฑตามทีก่ ำหนดในหลักสูตรมาตรฐาน จะไดรบั หนังสือรับรอง
ความรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐานจากมหาวิทยาลัย
ในกรณีทหี่ ลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาสังกัด กำหนดใหนกั ศึกษาตองเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ วี ตั ถุประสงคและเนือ้ หาเทียบไดกบั
ทีก่ ำหนดไวในหลักสูตรมาตรฐานนี้ นักศึกษาทีส่ อบผานเกณฑตามขอความวรรคแรก อาจสามารถ
ขอยกเวนการลงทะเบียนเรียนได ทั้งนี้รายวิชาใดในหลักสูตรที่จะไดรับการพิจารณาใหยกเวน
ใหคณะเปนผพู จิ ารณาและเสนอขออนุมตั ติ อ มหาวิทยาลัย
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การไดรบั การยกเวนรายวิชาตามประกาศนี้ จะไมมผี ลตอการใหปริญญาเกียรตินยิ ม ทัง้ นี้
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ 31.1.4
ขอ 9 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความหรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2548

ลงชือ่ กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1283/2549)

เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(แกไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2)
*******************
เพือ่ ใหการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีจะตองมี
ความรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พื้นฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 จึงแกไขเพิม่ เติม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 771/2548) เรือ่ ง การพัฒนา
ศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอ 8 และใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 40/2549)
เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน (แกไขเพิม่ เติม) และใหใชขอ ความดังตอไปนีแ้ ทน
“ขอ 8 นักศึกษาทีผ่ า นเกณฑตามทีก่ ำหนดในหลักสูตรมาตรฐาน จะไดรบั หนังสือรับรอง
ความรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐานจากมหาวิทยาลัย และ
ไดรบั การบันทึกในใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ใหไดสญ
ั ลักษณ S (Satisfactory) ใน
รายวิชา 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Basic Computer and
Information Technology) 3 หนวยกิต
ในกรณีทหี่ ลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาสังกัด มีการกำหนดใหนกั ศึกษา
ตองเรียนรายวิชาทีเ่ ปนพืน้ ฐานทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ วี ตั ถุประสงคและ
เนือ้ หาเทียบไดกบั ทีก่ ำหนดไวในหลักสูตรมาตรฐานนีไ้ วแลว นักศึกษาทีส่ อบผานเกณฑตามขอความ
วรรคแรก อาจสามารถขอยกเวนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวได โดยใหไดรบั สัญลักษณ S
(Satisfactory) ในรายวิชานัน้ ทัง้ นีร้ ายวิชาใดในหลักสูตรทีจ่ ะไดรบั การพิจารณาใหยกเวน ใหคณะเปน
ผพู จิ ารณาและเสนอขออนุมตั ติ อ มหาวิทยาลัย ในกรณีนจี้ ะบันทึกขอมูลรายวิชาทีไ่ ดรบั การยกเวน
ลงในใบประมวลผลการศึกษาแทนรายวิชา 000 160”
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 816/2552)

เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานความรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552
*******************
เพือ่ ใหการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขนั้ พืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีจะตองมีความรคู วามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ผานเกณฑมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เพือ่ ประโยชนในการศึกษาเรียนรดู ว ยตนเองอยางตอเนือ่ งและการประกอบอาชีพของบัณฑิต
ในสังคม และสภาพแวดลอมการทำงานทีม่ คี วามตองการผทู มี่ คี วามรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมติทปี่ ระชุมคณบดีในการประชุมครัง้ ที่ 20/2551 เมือ่ วันที่ 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 816/2552)
เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานความรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชตงั้ แตวนั ทีอ่ อกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 เกณฑมาตรฐานความรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กำหนดดังนี้
3.1 นักศึกษาทุกคนทีเ่ ขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ตัง้ แตปก ารศึกษา 2552 เปนตนไป ตองสอบผาน “การทดสอบความรคู วามสามารถ
ทางคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ขั้ น พื้ น ฐาน ตามหลั ก สู ต รมาตรฐานความรู ค วามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขนั้ พืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
(หลักสูตร พ.ศ. 2548)” ตามเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดใหศกึ ษา
ตามหลักสูตรนั้น ๆ และใหนับการสอบผานเกณฑมาตรฐานขางตนเปนสวนหนึ่งของการสำเร็จ
การศึกษา
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะตองศึกษารายวิชาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เปนแกนหลักเพือ่ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยแู ลว อาจไดรบั การยกเวน

144
ไมตอ งสอบผานเกณฑตามประกาศนีไ้ ด ทัง้ นีค้ ณะทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรจะตองดำเนินการขออนุมตั ิ
จากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะจัดทำเปนประกาศรายชือ่ หลักสูตรทีไ่ ดรบั การยกเวนใหเปน
ทีท่ ราบทัว่ กัน
3.2 นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
กอนปการศึกษา 2552 ใหเปนไปตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 771/2548)
เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 4 ใหสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดสอบ
ความรคู วามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐานตามประกาศนี้ รายละเอียด
เกีย่ วกับการดำเนินการจัดสอบในแตละปการศึกษา ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือ
ปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ขอวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือ
เปนทีส่ นิ้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552

ลงชือ่ กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
********************

เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคและนโยบายดานการผลิตบัณฑิต และสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรภู าษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๔) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๗ จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗)
เรือ่ ง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน"
ขอ ๒ ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหบรรดาประกาศ คำสัง่ ใดทีข่ ดั หรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนีแ้ ทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
"มหาวิทยาลัย"
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
"อธิการบดี"
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
"หลักสูตร"
หมายความวา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ยกเวนหลักสูตร
ทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
"รายวิชา"
หมายความวา รายวิชาระดับปริญญาตรี
"คณะ"
หมายความวา คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน
สำนัก ศูนยหรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่
ทีเ่ ทียบเทาคณะ ทัง้ นี้ ใหหมายความรวมถึง
หนวยงานในกำกับดวย
ขอ ๕ นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มีดงั นี้
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๕.๑ นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
๕.๑.๑ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาภาษาอังกฤษไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
๕.๑.๒ ทุกหลักสูตรจัดใหมชี าวตางประเทศหรือชาวไทยทีใ่ ชภาษาอังกฤษ
ในการสือ่ สารไดเปนอยางดีเปนผสู อนหรือผชู ว ยสอนประจำ อยางนอยปละ 1 คน
๕.๑.๓ ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรทู มี่ งุ เนนการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปนประจำทุกภาคการศึกษา
๕.๑.๔ ทุกหลักสูตรจัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษา
อังกฤษเปนสือ่ การสอน (Medium of Instruction) ในทุกภาคการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมี
รูปแบบตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดตามเปาหมายการดำเนินการดังนี้
(๑) จัดหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 45 ชัว่ โมง
ในปการศึกษา 2557
(๒) จัดหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 90 ชัว่ โมง
ในปการศึกษา 2559 เปนตนไป
๕.๑.๕ นักศึกษาทุกคนทีเ่ ขาศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ไดรบั การทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษกอนการสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึง่ ตามหลักเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกำหนด
๕.๑.๖ ใหคณะจัดใหมคี ณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ สรางเสริม
บรรยากาศการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยางตอเนือ่ ง
๕.๒ นโยบายดานการบริหารจัดการ
๕.๒.๑ จัดใหมีศูนยฝกอบรมแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษและศูนยขอมูล
สารสนเทศทีใ่ หนกั ศึกษาสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา
๕.๒.๒ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมสรางบรรยากาศการทำงาน
ในมหาวิทยาลัยใหมลี กั ษณะสองภาษาโดยมีภาษาอังกฤษดวยเปนอยางนอย ๑ ภาษา
๕.๒.๓ จัดใหมีบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่
สือ่ สารไดเพือ่ ใหบริการนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
๕.๒.๔ ในการสรรหาบุคลากรสายผสู อนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เพือ่ บรรจุแตงตัง้ ใหรบั ราชการหรือปฏิบตั งิ านใหมขี อ กำหนดเกีย่ วกับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ตามหลักเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกำหนด
๕.๒.๕ การสือ่ สารไมวา จะเปนเอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ และเว็บไซต
ทีใ่ ชในการสือ่ สารกับนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไปใหมเี นือ้ หาเปนลักษณะสองภาษา โดยมีภาษาอังกฤษ
ดวยเปนอยางนอย 1 ภาษา
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ประกาศนี้

ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยจัดระบบประกันคุณภาพ เพือ่ ติดตามการดำเนินการใหเปนไปตาม

ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการ และมีอำนาจออกประกาศ คำสัง่ หลักเกณฑหรือ
แนวปฏิบตั ใิ หเปนไปตามประกาศนี้ หากมีปญ
 หาในการปฏิบตั ใิ หอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย คำวินจิ ฉัย
ของอธิการบดีถอื เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชือ่ ) ณรงคชยั อัครเศรณี
(นายณรงคชยั อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1076/2549)
เรือ่ ง ใหนบั รายวิชาภาษาจีนตามหลักสูตรฝกอบรมทีเ่ ปดสอน
โดยสถาบันขงจือ๊ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิชาเลือกเสรี
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************
เพือ่ เปนการสงเสริมใหนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมโี อกาสศึกษา
ภาษาจีนตามหลักสูตรฝกอบรมภาษาจีนที่ไดมาตรฐาน และสอนโดยอาจารยชาวจีนที่มีคุณวุฒิ
และความรคู วามสามารถดานการสอนภาษาจีนสำหรับชาวตางประเทศ ซึง่ ดำเนินการโดยสถาบันขงจือ๊
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรบั การ
อนุญาตและรับรองจาก รัฐบาลจีนโดย The Office of Chinese Language Council International
(Hanban)
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ไดมีมติใหนับรายวิชาภาษาจีน
ตามหลักสูตรฝกอบรมที่เปดสอนโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรายชื่อตอไปนี้
เปนรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
1. CT 007
2. CT 008
3. CT 009
4. CT 010
5. CT 011

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
45 ชัว่ โมง เทียบได 3 หนวยกิต
Basic Chinese
การออกเสียงภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน 45 ชัว่ โมง เทียบได 3 หนวยกิต
Basic Chinese Pronunciation
ภาษาจีนเพือ่ การทองเทีย่ ว
45 ชัว่ โมง เทียบได 3 หนวยกิต
Essential Chinese for Tourism
ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร (หลักและมารยาททัว่ ไป) 45 ชัว่ โมง เทียบได 3 หนวยกิต
Chinese for Communication (Regular Formulas and Etiquette)
ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สาร (การสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน) 45 ชัว่ โมง เทียบได 3 หนวยกิต
Chinese for Communication (Daily Communication)

150
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทผี่ า นการฝกอบรมในรายวิชาขางตน ไดรบั ประกาศนียบัตร
และการรับรองผลคะแนนที่สามารถนำมาเทียบไดเปนคาคะแนนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สามารถขอนับรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรทีก่ ำลังศึกษาอยไู ด ทัง้ นี้ ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากอาจารยทป่ี รึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนัน้ ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549

ลงชือ่ กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1523/2555)
เรือ่ ง หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาปดหลักสูตร
********************

เพือ่ ใหการดำเนินงานวิชาการเกีย่ วกับการขออนุมตั ปิ ด หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนไปดวยความเรียบรอย มีแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและแนวปฏิบตั ขิ องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2555 เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2555 และทีป่ ระชุมคณบดีในคราว
ประชุมครัง้ ที่ 12/2555 เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2555 จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑและ
แนวปฏิบตั ใิ นการขออนุมตั ปิ ด หลักสูตร ไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1523/2555) เรือ่ ง
หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาปดหลักสูตร"
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชตงั้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หลักเกณฑ เงือ่ นไขทีใ่ ชพจิ ารณาในการเสนอขออนุมตั ปิ ด หลักสูตร
3.1 หลักสูตรทีไ่ มมกี ารจัดการเรียนการสอน หรือไมมกี ารรับนักศึกษาเขาศึกษา
หรือมีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกัน
เกิน 3 ปการศึกษา หรือ
3.2 หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และ/
หรือไมเปนไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ (ถามี) หรือ
3.3 หลักสูตรที่มีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรือ
3.4 หลักสูตรที่ไมทันสมัย ไมสอดคลองหรือสนองตอบกับความตองการของ
ประเทศ สังคม และทองถิน่ และ
3.5 หลักสูตรทีจ่ ะขออนุมตั ปิ ด จะตองไมมนี กั ศึกษาทีย่ งั ไมสำเร็จการศึกษา
3.6 รายวิชาของหลักสูตรทีข่ อปดจะตองถูกปดไปพรอมกันดวย ยกเวน รายวิชา
ทีม่ ผี ลกระทบกับการเรียนการสอนในหลักสูตรอืน่ ของมหาวิทยาลัย คณะ/สาขาวิชาอาจขอคงรายวิชา
นัน้ ไวโดยใหระบุรายวิชาและชือ่ หลักสูตร/สาขาวิชาทีใ่ ชรายวิชาทีข่ อคงไวดงั กลาวดวย
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ขอ 4 แนวปฏิบตั ใิ นการเสนอขออนุมตั ปิ ด หลักสูตร
ใหคณะ/สาขาวิชาจัดทำรายละเอียดการเสนอขออนุมตั ปิ ด หลักสูตรตามขัน้ ตอน
ทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด แนบทายประกาศฯ ดังนี้
4.1 ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเอกสารเสนอขอปด
หลักสูตรเพือ่ เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
4.2 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
4.3 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
4.4 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการขออนุมตั ปิ ด หลักสูตร
ขอ 5 กรณีทกี่ ารดำเนินการหลักสูตรไมเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ติ ามขอ 3
และขอ 4 ใหคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอมหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณาการปดหลักสูตรตอไป
ขอ 6 ใหอธิการบดีรกั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555
(ลงชือ่ )
เดนพงษ สุดภักดี
(ผชู ว ยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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(เอกสารแนบทายประกาศฯ (ฉบับที่ 1523/2555) ลงวันที่ 6 กันยายน 2555) พวช. 10

บันทึกขอความ

สวนราชการ.......................................................................................................................
ที่ ศธ...................................
วันที่ ................................................................
เรื่อง ขออนุมตั ปิ ด หลักสูตร
เรียน รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผานผอู ำนวยการสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
ดวยภาควิชา/สาขาวิชา.................................คณะ/หนวยงาน......................................
มีความประสงคขอปดหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)...........................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................
2. ชือ่ ปริญญา ชือ่ เต็ม (ภาษาไทย)................................
(ภาษาอังกฤษ)............................
ชือ่ ยอ (ภาษาไทย)................................
(ภาษาอังกฤษ)............................
3. หลักสูตรขออนุมตั เิ ปดครัง้ แรก ไดรบั การอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...................................... และทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรบั ทราบการเปดหลักสูตร เมือ่ วันที่ .............................................
เริม่ รับนักศึกษาเขาศึกษา ตัง้ แตปก ารศึกษา....................
4. หลักสูตรปรับปรุงครัง้ สุดทาย ไดรบั การอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่.........เมื่อวันที่..................................... และทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาไดรบั ทราบการเปดหลักสูตร เมือ่ วันที่ ............................................
5. เหตุผลในการปดหลักสูตร (ระบุเหตุผล/ความจำเปนทีต่ อ งการปดไดมากกวา 1 ขอ
หลักสูตรทีไ่ มมกี ารจัดการเรียนการสอน หรือไมมกี ารรับนักศึกษาเขาศึกษา หรือ
มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกันเกิน 3
ปการศึกษา หรือ
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หลักสูตรทีไ่ มเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และไมเปน
ไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ (ถามี) หรือ
หลักสูตรที่มีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรือ
หลักสูตรทีไ่ มทนั สมัย ไมสอดคลองหรือสนองตอบกับความตองการของประเทศ
สังคม และทองถิน่ และ
มีหลักสูตรสาขาวิชาใหมทดแทน คือ หลักสูตร...(ระบุ)...สาขาวิชา.....(ระบุ)......
อืน่ ๆ (ระบุ)................................
โดยจะเริม่ ปดสอนตัง้ แตภาคการศึกษา....................ปการศึกษา...............เปนตนไป
หลักสูตรดังกลาว ไดผา นการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
ในคราวประชุมครัง้ ที่ ......../................. เมือ่ วันที่ .....................................เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปดวย จะขอบคุณยิง่

(ลงชือ่ )..........................................
(.........................................)
คณบดีคณะ....................................
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ขัน้ ตอนการเสนอขออนุมตั ปิ ด หลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ส.ก.อ.

รับทราบการอนุมัติปดหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร
ทีป่ ระชุมคณบดี

รับทราบ

รับทราบ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากลัน่ กรองหลักสูตร

คณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
พิจารณาใหความเห็นชอบ

ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทำเอกสารเสนอขอปดหลักสูตร
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130
ระยะเวลาและการเสนอเอกสารขออนุมตั ติ อ มหาวิทยาลัย

ลำดับ
1
2

การเสนอคณะกรรมการ/
สงเอกสารไปที่
หนวยงาน

คณะกรรมการประจำ
คณะ/หนวยงาน
คณะกรรมการกลัน่ กรอง
หลักสูตร

3

สภามหาวิทยาลัย

4

ส.ก.อ.

ระยะเวลา

จำนวนเอกสาร

เมือ่ จัดทำเอกสารเสร็จ ตามจำนวน
กรรมการ
สำนักบริหารและ ภายใน 10 วันนับตัง้ แต 15 ชุด
พัฒนาวิชาการ วันทีก่ รรมการประจำ
คณะเห็นชอบ
สำนักบริหารและ ภายใน 20 วันนับตัง้ แต
3 ชุด
พัฒนาวิชาการ วันทีก่ รรมการ
กลัน่ กรองเห็นชอบ
สำนักบริหารและ ภายใน 30 วันนับตัง้ แต
5 ชุด
พัฒนาวิชาการ วันทีส่ ภาอนุมตั ิ
คณะสังกัด

หมายเหตุ : การเสนอเอกสารใหคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยและทีป่ ระชุมคณบดี เพือ่
รับทราบ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะดำเนินการแจงเอง
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 724/2548)

เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
******************
เพื่อใหการดําเนินการรับเขาศึกษา และการใหบริการแกนักศึกษาชาวตางประเทศ
ที่ประสงคจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541
โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดีในคราวประชุมครัง้ ที่ 16/2548 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.
2548 จึงออกประกาศเกีย่ วกับการรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติแกผูเกี่ยวของไวดังนี้
ขอ 1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 724/2548)
เรื่องการรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 664/2541) เรื่อง การรับ
นักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 3. ประกาศฉบับนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาประกาศ
หรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ขัดกับประกาศนี้ ใหใชขอความในประกาศนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะ หรือหนวยงานที่เทียบเทา
ค ณ ะ แ ล ะ อ ง ค ก ร ใ น กํ า กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่ รั บ
นักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษา
“คณบดี”
หมายถึง คณบดี ข องคณะ หรื อ ผู บ ริ ห าร
ของหนวยงานเทียบเทาคณะ และ
องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีร่ บั นักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษา
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“นักศึกษาชาวตางประเทศ”

หมายถึง บุ ค คลผู มิ ไ ด ถื อ สั ญ ชาติ ไ ทย
ตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และ
มีภูมิลําเนาอยูนอกประเทศ
“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 3/2548)
“หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ” หมายถึง หนวยบริการนักศึกษาชาวตางประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 5. การรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามประกาศนี้ หมายถึง
5.1 การรับเขาศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
5.2 การรับเขาศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยไมขอรับปริญญา
5.3 การรับเขารวมฝกงาน หรือฝกปฏิบัติงานวิชาชีพหรือฝกปฏิบัติการวิจัย
5.4 การรับเขารวมกิจกรรมลักษณะอืน่ ๆ ของคณะหรือมหาวิทยาลัยโดยไดรบั
อนุมัติจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ 6. การพิจารณารับนักศึกษาชาวตางประเทศตามขอ 5.1 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
6.1 ในระดับปริญญาตรี ให้คณบดีเป็นผูอ้ นุมตั ิ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะนั้น ๆ
6.2 ในระดับบัณฑิตศึกษา ใหคณะเสนอชือ่ ตอบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยเปนผูอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 7. การพิจารณารับนักศึกษาชาวตางประเทศตามขอ 5.2 - 5.4 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
ขอ 8. การออกหนังสือรับรองการรับเขาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ และหนังสือ
รับรองเพือ่ การขอวีซา เขาประเทศไทย ใหอธิการบดีหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายเปนผูม อี าํ นาจลงนาม
ขอ 9. ขอกําหนดอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ดกลาวไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรี ระเบียบวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบหรือประกาศตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ 10. การยกเวนคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ ของนักศึกษาชาวตางประเทศ
ให ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ร ะเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดหรื อ ปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก ความเข า ใจ/ข อ ตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของนักศึกษา
ชาวตางประเทศ นั้น ๆ
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ขอ 11 ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวตางประเทศใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ขอ 12 คณะอาจออกประกาศแนวปฏิบตั อิ น่ื ใดไดอกี เทาทีไ่ มขดั หรือแยงกับประกาศนีไ้ ด
ขอ 13 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ใหกรณีมีปญหาใหการตีความหรือ
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูว นิ จิ ฉัยชีข้ าด และคําชีข้ าดของอธิการบดีใหถอื เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ)

กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ขั้นตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 724/2548
1. การสมัครเขาศึกษา
1.1 ผูสมัครเขาศึกษาติดตอมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะ
เพื่อขอขอมูลการศึกษา เอกสารใบสมัคร โปรแกรมการศึกษา และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับ
การสมัครเขาศึกษา
1.2 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะ จัดสงชุดเอกสารในสมัคร
โปรแกรมการศึกษา และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการสมัครเขาศึกษา คาใชจายและอื่น ๆ
ใหกับผูสมัครในขอ 1.1
1.3 ผูสมัครเขาศึกษากรอกเอกสารใหครบถวนสมบูรณ และจัดสงชุดเอกสารใบสมัครและ
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ กลับมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ (กรณีระดับปริญญาตรี)
หรือบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีระดับบัณฑิตศึกษา) เพือ่ พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของใบสมัคร
กอนสงใหคณะพิจารณาการรับเขาศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่สมัครมาเรียนดวยทุนสวนตัวตองมี
หลักฐานทางการเงินแสดงดวย เชน หนังสือรับรองจากธนาคาร (bank statement)
2. การรับเขาศึกษา
2.1 ระดับปริญญาตรี
2.1.1 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ จัดสงใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่ไดรับ
การตรวจสอบความสมบูรณแลว ไปยังคณะ เพื่อใหพิจารณาการรับเขาศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณา
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะนั้น ๆ
2.1.2 คณะแจงผลการรับนักศึกษาชาวตางประเทศมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ
2.1.3 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ดําเนินการแจงผลการพิจารณารับเขา และดําเนิน
การเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการรับเขาและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซาเขาประเทศไทย
พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของใหแกผูสมัคร และสําเนาใหคณะทราบรวมทั้งแจงผลการรับเขาศึกษา
แกสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจาของทุนการศึกษา สถาบันตนสังกัดของนักศึกษาชาว
ตางประเทศ และบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ตามสมควร
2.1.4 ผู ส มั ค รแจ ง ยื น ยั น การเข า ศึ ก ษา พร อ มทั้ ง ส ง เอกสารการสมั ค รที่ พั ก มายั ง
หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ
2.1.5 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการ
อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ แกนักศึกษาชาวตางประเทศ ในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
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2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.1 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสงใบสมัครและเอกสารอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั การตรวจสอบความสมบูรณ
แลวไปยังคณะ เพื่อใหพิจารณาการรับเขาศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณาตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะนั้น ๆ
2.2.2 คณะเสนอชื่อตอบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูอนุมัติการรรับเขา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
2.2.3 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแจงผลการพิจารณารับเขา และดําเนินการเกี่ยวกับ
การออกหนังสือรับรองการรับเขาและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซาเขาประเทศไทย พรอม
สงเอกสารที่เกี่ยวของใหแกผูสมัคร และสําเนาใหคณะทราบ รวมทั้งแจงผลการรับเขาศึกษา
แก สํ า นั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ เจ า ของทุ น การศึ ก ษา สถาบั น ต น สั ง กั ด ของนั ก ศึ ก ษา
ชาวตางประเทศ และบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ตามสมควร
2.2.4 ผู ส มั ค รแจ ง ยื น ยั น การเข า ศึ ก ษา พร อ มทั้ ง ส ง เอกสารการสมั ค รที่ พั ก มายั ง
บัณฑิตวิทยาลัย
2.2.5 บัณฑิตวิทยาลัย ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวก
ดานตาง ๆ แกนักศึกษาชาวตางประเทศในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
3. การดําเนินการดานทะเบียนนักศึกษา
3.1 เมือ่ นักศึกษาชาวตางประเทศเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหนกั ศึกษาชาวตางประเทศ
ที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี รายงานตัวที่หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ สําหรับนักศึกษา
ชาวตางประเทศที่จะเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใหรายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัย
3.2 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับผิดชอบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การลงทะเบียน
วิชาเรียน การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดการ
จัดสรรเงินแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การออกบัตรประจําตัวนักศึกษา การประเมินผลการศึกษา
การรายงานผลการศึกษา และการรายงานขอมูลอืน่ ๆ แกนกั ศึกษา และ/หรือ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
อยางนอย ภาคการศึกษาละครัง้ รวมทัง้ การออกปริญญาเปนฉบับภาษาไทย (มีชอื่ -สกุล เปนภาษา
อังกฤษ) และฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
4. การใหบริิการแก่นักศึกษา
4.1 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ประสานงานไปยังหอพัก และ/หรือ จัดหาครอบครัว
อุปถัมภแลวแตกรณีตามที่นักศึกษารองขอ
4.2 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ประสานไปยังสํานักวิทยบริการ และศูนยคอมพิวเตอร
หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข องเพื่ อให บริ การแก นักศึ กษาชาวต างประเทศ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
ใหเขาศึกษาตามระเบียบนี้
4.3 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ทําหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาในดานการใชชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
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ขัน้ ตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเพือ่ เขาศึกษาหรือทํากิจกรรม (ตามขอ 5.2 - 5.4)
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 724/2548
1. การสมัครเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม
1.1 ผูสมัครเขาศึกษาหรือทํากิจกรรมตามขอ 5.2 - 5.4 ในประกาศมหาวิทยาลััยขอนแกน
ฉบับที่ 724/2548 ติดตอมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ หรือคณะ เพื่อขอขอมูลในการ
สมัครเขาศึกษาหรือทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
1.2 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ หรือคณะ จัดสงชุดเอกสารใบสมัคร โปรแกรมการศึกษา
และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการสมัคร คาใชจาย และอื่น ๆ ใหกับผูสมัครในขอ 1.1
1.3 ผูสมัครเขาศึกษากรอกเอกสารใหครบถวนสมบูรณ และจัดสงชุดเอกสารใบสมัครและ
หลักฐานที่เกี่ยวของอื่น ๆ กลับมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ หรือคณะ
2. การรับเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม
2.1 ในกรณีที่ผูสมัครสงเอกสารประกอบการสมัครมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ
2.1.1 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ จัดสงใบสมัครและเอกสารอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั การตรวจ
สอบความสมบูรณแลว ไปยังคณะ เพื่อใหพิจารณาการรับเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม ทั้งนี้ โดยให
คณบดีเปนผูอนุมัติ
2.1.2 คณะแจงผลการรับนักศึกษาชาวตางประเทศมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ
2.1.3 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ดําเนินการแจงผลการพิจารณารับเขา และดําเนิน
การเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการรับเขาและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซาเขาประเทศไทย
พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของใหแกผูสมัคร และสําเนาใหคณะทราบ รวมทั้งแจงผลการรับเขา
ศึกษาหรือทํากิจกรรมแกสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจาของทุนการศึกษา สถาบันตนสังกัด
ของนักศึกษาชาวตางประเทศและบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ตามสมควร
2.1.4 ผูสมัครแจงยืนยันการเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม พรอมทั้งสงเอกสารการสมัคร
ที่พักมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ
2.1.5 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ในการอํานวย
ความสะดวกดานตาง ๆ แกนกั ศึกษาชาวตางประเทศ ในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
2.2 ในกรณีที่ผูสมัครสงเอกสารประกอบการสมัครมายังคณะ
2.2.1 คณะตรวจสอบความสมบูรณของใบสมัครและเอกสารอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั และพิจารณา
การรับเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม ทั้งนี้ โดยใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
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2.2.2 คณะแจงผลการรับนักศึกษาชาวตางประเทศ มายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ
2.2.3 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการ
รับเขาและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซาเขาประเทศไทย พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของใหแก
คณะ เพื่อใหคณะดําเนินการแจงผลการรับเขาใหผูสมัครทราบ
2.2.4 คณะดําเนินการแจงผลการรับเขาศึกษาหรือทํากิจกรรมแกสาํ นักบริหารและพัฒนา
วิชาการ เจาของทุนการศึกษา สถาบันตนสังกัดของนักศึกษาชาวตางประเทศ และบุคคลหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ตามสมควร
2.2.5 ผูส มัครแจงยืนยันการเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม พรอมทัง้ สงเอกสารการสมัครทีพ่ กั
มายังคณะ โดยคณะสงสําเนาแจงหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ
2.2.6 คณะทําการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการอํานวยความสะดวก
ดานตาง ๆ แกนกั ศึกษาชาวตางประเทศ ในการเขามาศึกษาหรือทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแกน
3. การดําเนินการดานทะเบียนนักศึกษา
3.1 เมื่อนักศึกษาชาวตางประเทศเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหนักศึกษาชาว
ตางประเทศที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี รายงานตัวที่หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ
หรือคณะ โดยหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ หรือคณะจะเปนผูประสานในการขึ้นทะเบียน
ของนักศึกษาชาวตางประเทศกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการตอไป
3.2 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับผิดชอบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การลงทะเบียนวิชา
เรียน การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจา ยอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด การจัดสรร
เงินแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ การออกบัตรประจําตัวนักศึกษา การประเมินผลการศึกษา การรายงาน
ผลการศึกษา และการรายงานขอมูลอื่น ๆ แกนักศึกษา และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. การใหบริการแก่นักศึกษา
4.1 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ ประสานงานไปยังหอพัก และ/หรือ จัดหา
ครอบครัวอุปถัมภ แลวแตกรณีตามที่นักศึกษารองขอ
4.2 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ ประสานไปยังสํานักวิทยบริการ และศูนย
คอมพิวเตอร หรือหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใหบริการแกนกั ศึกษาชาวตางประเทศ ทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
ใหเขาศึกษาหรือทํากิจกรรมตามระเบียบนี้
4.3 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในดานการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขัน้ ปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. 2552
*******************
โดยทีเ่ ห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการ
ศึกษาสำหรับนักศึกษาขัน้ ปริญญาตรี ภาคปกติ ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(1) และ
มาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ 8/2552 เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2552 สภามหาวิทยาลัย
จึงวางระเบียบไวดงั นี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาขัน้ ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552”
ขอ 22 ระเบียบนี
บนีใ้ใหหใใชชบบงั ังคัคับบกักับบนันักกศึศึกกษาขั
ษาขัน้ ้นปริปริญญญาตรี
ญาตรีภาคปกติ
ภาคปกติทีม่ ทีสี ่มถานภาพเป
ีสถานภาพเป
นนันก
ศึกษามหาวิ
ทยาลั
ยขอนแก
ตั้งปแต
ปการศึ
ษา 2552
ตนไป
ศึนักษามหาวิ
ทยาลั
ยขอนแก
น นันบตันัง้ บแต
ก ารศึ
กษาก2552
เปนเป
ตนนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาขัน้ ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549” บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คำสัง่ หรือประกาศอืน่ ใด
ทีข่ ดั แยง หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดี
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
นักศึกษา
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ
หมายถึง คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากนักศึกษาเปน
คาธรรมเนียมการศึกษา
อัตราเหมาจายตอภาคการศึกษา
คาธรรมเนียมรักษา
หมายถึง คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากนักศึกษา
เพือ่ รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ในกรณีทลี่ งทะเบียนครบตามหลักสูตร
และกรณีทลี่ าพักการศึกษา
คาธรรมเนียมอืน่ ๆ
หมายถึง คาธรรมเนียมอืน่ ทีเ่ รียกเก็บจากนักศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่ กีย่ วของ
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ขอ 5 คาธรรมเนียม ประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนียมการศึกษา
5.2 คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
5.3 คาธรรมเนียมอืน่ ๆ
ขอ 6 ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี เสนอหลักการในการกำหนด
อัตราคาธรรมเนียมในขอ 5 ตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ แลวจึงกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมดังกลาวตามหลักการทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แลวทำเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 7 นักศึกษาในโครงการแลกเปลีย่ นระหวางสถาบันการศึกษา หรือนักศึกษาตามความ
รวมมือจากองคกรอื่น ๆ ที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีการลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ใหไดรบั การลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมตามขอตกลงทีก่ ำหนดไว
ขอ 8 สำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา 2549 ใหใชระเบียบเติมทีเ่ กีย่ วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา ในกรณีทนี่ กั ศึกษาดังกลาวถูกสัง่ ใหพน สภาพการเปนนักศึกษา และเมือ่
กลับเขาศึกษาดวยกรณีใดก็ตามตัง้ แตปก ารศึกษา 2549 ใหบงั คับใชตามระเบียบนี้
ขอ 9 ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเปน
ผวู นิ จิ ฉัยและใหถอื เปนทีส่ ดุ
ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมอี ำนาจออกประกาศ
กำหนดวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552
(ลงชือ่ ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕
********************
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามขอ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขัน้ ปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๕"
ขอ ๒ ประกาศนีใ้ หใชบงั คับกับนักศึกษาขัน้ ปริญญาตรี ภาคปกติ ทีม่ สี ถานภาพ
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีเ่ ขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ อัตราในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ ๔ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมอืน่ ๆ ใหเปนไปตามประกาศทีเ่ กีย่ วของ
ขอ ๕ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ทีช่ ำระแลวตามอัตราการเรียกเก็บทีก่ ำหนดไว
แนบทายประกาศนีจ้ ะขอคืนไมได
ขอ ๖ นักศึกษาทีช่ ำระคาธรรมเนียมการศึกษาเต็มตามอัตราเหมาจายมีสทิ ธิไ์ ดรบั บริการ
ตาง ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยจะกำหนด โดยไมเสียคาธรรมเนียมอืน่ ๆ เพิม่ เติม
ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ และมีอำนาจออกประกาศเกีย่ วกับ
วิธปี ฏิบตั ิ ซึง่ ไมขดั หรือแยงกับประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชือ่ )

กิตติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั
(รองศาสตราจารยกติ ติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๙๖๓/๒๕๕๕)
บัญชีที่ ๑ คาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษา ( Tuition Fee ) ตอภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ
ทีเ่ ขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป
คณะวิชา
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
๑. คณะแพทยศาสตร
๑๘,๐๐๐
๒. คณะทันตแพทยศาสตร
๑๘,๐๐๐
๓. คณะพยาบาลศาสตร
๑๘,๐๐๐
๔. คณะเภสัชศาสตร
๑๘,๐๐๐
๕. คณะเทคนิคการแพทย
๑๘,๐๐๐
๖. คณะสัตวแพทยศาสตร
๑๘,๐๐๐
๗. คณะสาธารณสุขศาสตร
๑๘,๐๐๐
๘. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๑๘,๐๐๐
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร
๑๕,๐๐๐
๑๐. คณะวิทยาการจัดการ
๑๕,๐๐๐
๑๑. คณะเกษตรศาสตร
๑๒,๐๐๐
๑๒. คณะวิทยาศาสตร
๑๒,๐๐๐
๑๓. คณะเทคโนโลยี
๑๒,๐๐๐
๑๔. วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
๑๒,๐๐๐
๑๕. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๐,๐๐๐
๑๖. คณะศิลปกรรมศาสตร
๑๐,๐๐๐
๑๗. คณะศึกษาศาสตร
๑๐,๐๐๐
๑๘. วิทยาเขตหนองคาย (สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ๑๐,๐๐๐
ภาคปกติ

คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอ น ใหชำระครึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑,๑๐๐ บาท
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๙๖๓/๒๕๕๕)
บัญชี ๒ คาธรรมเนียมอืน่ ๆ ทีเ่ รียกเก็บตามรายการ
รายการ
๑. คาปรับลงทะเบียนวิชาเรียนชากวากำหนด วันละ.....บาท
แตไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. คายืน่ ใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศึกษา
๓. คาบัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรละ
๔. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
๕. คาหนังสือรับรองฉบับจริงหรือฉบับสำเร็จการศึกษาฉบับละ
๖. คาหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาฉบับละ
๗. คาหนังสือรับรองอืน่ ๆ ฉบับละ
๘. คาใบแปลปริญญาบัตรฉบับละ
๙. คาขึน้ ทะเบียนบัณฑิต
๑๐. คาขึน้ ทะเบียนอนุปริญญา
๑๑. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ
๑๒. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาภายในประเทศ
ทางไปรษณียค รัง้ ละ
๑๓. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาตางประเทศ
ทางไปรษณียค รัง้ ละ
๑๔. คาธรรมเนียมขอเปลีย่ นแปลงแกไขรายการลงทะเบียนวิชาเรียน
รายการละ
๑๕. คาขอคืนสถานภาพนักศึกษาครัง้ ละ

จำนวนเงิน (บาท)
๕๐
๒๐๐
๑๐๐
๓๐
๓๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
๘๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๕๐
๒๐๐
๓๐
๑,๐๐๐
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 651/2553)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยการปกครองทองถิน่
********************

เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการและบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย
การปกครองทองถิน่ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จึงออก
ประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 651/2553) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองทองถิน่ ”
ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่
เขาศึกษาในวิทยาลัยการปกครองทองถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้ แตภาคตน ปการศึกษา 2553
เปนตนไป แตทงั้ นีไ้ มรวมถึงนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในหลักสูตรตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึ
ก
ษาภาคฤดู
ร
อ

น
ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน 14,000
14,000 บาท
3.2 กรณีที่เปนการลงทะเบียนตามระยะเวลาของหลักสูตรแลวหรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพื่อสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนีใ้ หอนุโลมใชตามทีก่ ำหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
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ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนีใ้ หอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ลงชือ่
กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
หมายเหตุ ในการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการปกครองทองถิน่ ทีผ่ า นมา
เปนการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมที่รับเขาศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยไดกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจา ยอืน่ ๆ ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสองหนวยงานเปนการเฉพาะ และในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยไดขยายการ
เปดรับกลมุ ผเู ขาศึกษาประเภทบุคคลทัว่ ไปเขาศึกษาใน 3 หลักสูตรดังนี้ คือ (1) หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ (2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง (3) หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานชางและผังเมือง ซึง่ ยังไมมปี ระกาศกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไว จึงเห็นควร
ออกประกาศกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฉบับนี้ แตทงั้ นีไ้ มเกินอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษในระดับปริญญาตรีทที่ างมหาวิทยาลัยกำหนด
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ ๑๒๐๒ /๒๕๖๓)
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีว ิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
และข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการ
ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๖๓ มติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๒๐๒ /๒๕๖๓) เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ว ย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ อัตราค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูต ร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้คิด
ตาม จำนวนหน่วยกิต ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรปกติ
๓.๑.๑ หลักสูตรแบบรายวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๓.๑.๒ หลักสูตรแบบชุดวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓.๒ หลักสูตรฝึกอบรม
๓.๒.๑ หลักสูตรนานาชาติ หน่วยกิตละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.๒.๒ หลักสูตรแบบรายวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓.๒.๓ หลักสูตรแบบชุดวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓.๓ กรณีที่มีความจำเป็นต้องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราแตกต่างจากที่กำหนดให้
ส่วนงานขออนุมัติต่ออธิการบดี
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- ๒ข้อ ๔ อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการจัดการศึกษาแบบรายวิชา ชุดวิชา หรือการฝึกอบรม
ของส่วนงาน ให้ออกเป็นประกาศของส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ
ข้อ ๕ ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดจำนวนเงินที่จะจ่ายให้
ตามหลักเกณฑ์ และให้กองคลังเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินให้ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนรายวิชา ชุดวิชา หรือ
การฝึกอบรม
ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบีย บและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อ ๗ ส่ว นงานที่จัดการศึกษาอาจพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตร
ฝึกอบรมก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และการ
วินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ และบังเกิดผลดีตอ ราชการของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 1/2548 เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และทีป่ ระชุม
คณบดี คราวประชุมครัง้ ที่ 12/2552 เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) ลงวันที่ 17 สิงหาคม
2548 เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ และขอความ
ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ทีเ่ กีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
โครงการพิเศษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ทุกฉบับสำหรับนักศึกษา
ทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้ แตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548
และใหใชประกาศฉบับนีแ้ ทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรทีไ่ ดรบั อนุมตั ใิ หเปดสอนเปน
หลักสูตรโครงการพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548
“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 ขอ 7
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“คณะ”

หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีหรือผบู ริหารหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะหรือหนวยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ
“นักศึกษากลมุ ที่ 1”
หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
“นักศึกษากลมุ ที่ 2”
หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ขอ 5 การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษแตละหลักสูตร ใหอธิการบดีออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยตามคำ
แนะนำของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และ
คณะกรรมการอำนวยการ ทัง้ นีต้ อ งไมเกินอัตราหรือวงเงินทีก่ ำหนดไวในบัญชี
แนบทายประกาศนี้
ขอ 6 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนีแ้ ละบัญชีแนบทายประกาศนี้ ใหเปน
ไปตามทีก่ ำหนดไวในระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่ กีย่ วของกับ
คาธรรมเนียมการศึกษา ทัง้ นีย้ กเวนคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 ซึง่ คณะจะเรียกเก็บอีกไมได
ขอ 7 เงินคาธรรมเนียมการศึกษาทีช่ ำระแลวตามอัตราการเรียกเก็บทีก่ ำหนดไวแนบทาย
ประกาศนี้ จะขอรับคืนไมได
 หาในการตีความ หรือปญหา
ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
*******************
1. คาธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก และคาธรรมเนียมการรายงานตัวและขึน้ ทะเบียน
เปนนักศึกษา กำหนดดังนี้
อัตราคาธรรมเนียม (บาท)
ระดับ
ระดับ
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
200
200

รายการคาธรรมเนียม
1.1 คาใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ
1.2 คาสมัครและสอบคัดเลือก
1.3 คาธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา

500

500

2,000

3,000

2. คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา กำหนดดังนี้
อัตราคาธรรมเนียม ไมเกิน (บาท)
กลุมนักศึกษา

ปริญญาตรี

30,000

ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
40,000

ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง
70,000

กลุมที่ 1
กลุมที่ 2

50,000

60,000

90,000

3. คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูรอ น ใหจดั เก็บในอัตราครึง่ หนึง่ ของอัตรา
คาธรรมเนียมสำหรับภาคการศึกษาปกติ
4. คาธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
4.1 ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
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5. คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
5.1 ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
6. คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ หรือบุคคลภายนอกทีล่ ง
ทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา ใหเรียกเก็บเปนคาหนวยกิต โดยใหคำนวณอัตรา
คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนหนึง่ หนวยกิต เทากับคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
ตามตารางในขอ 2 หารดวย 9 คาธรรมเนียมการศึกษานี้ ใหครอบคลุมคาใชจา ยในการใชบริการ
หองสมุด บริการคอมพิวเตอร และบริการกีฬาดวย
7. คาธรรมเนียมการสอบตางๆ ตอครัง้ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รายการคาธรรมเนียม
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ
การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท
การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก

อัตราคาธรรมเนียม
ไมเกิน (บาท)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 960/2548)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะเทคโนโลยี “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต” เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 3/2548 เมือ่
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 960/2548) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคโนโลยี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต "
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
40,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น 20,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆทีเ่ กีย่ ว
ของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
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ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 962/2548)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะสัตวแพทยศาสตร หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
*******************

เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 3/2548 เมือ่ วันที่
4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 962/2548) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต"
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
40,000 บาท
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
20,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 963/2548)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
การคอมพิวเตอร” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ
และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 3/2548 เมือ่ วันที่
4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 963/2548) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ
กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
15,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

201

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 965/2548)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 3/2548 เมือ่ วันที่
4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 965/2548) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ
กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
15,000 บาท
3.2 กรณีลงทะเบียนวิชาฝกงานวิชาเดียวในภาคการศึกษาฤดูรอ น นักศึกษาไมตอ ง
จายคาธรรมเนียมการศึกษา
3.3 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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3.4 กรณีทลี่ งทะเบียนแบบรวมเรียนในรายวิชาทีไ่ มไดกำหนดไวในหลักสูตรหรือ
ลงทะเบียนเกินจากทีห่ ลักสูตรกำหนด นักศึกษาตองจายคาธรรมเนียม
การศึกษาเพิม่ เติมในรายวิชานัน้ ๆ ในอัตราดังนี้
3.4.1 รายวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.4.1.1 บรรยาย
หนวยกิตละ 700 บาท
3.4.1.2 ปฏิบตั กิ าร
หนวยกิตละ 1,700 บาท
3.4.2 รายวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.4.2.1 บรรยาย
หนวยกิตละ 500 บาท
3.4.2.2 ปฏิบตั กิ าร
หนวยกิตละ 600 บาท
ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 967/2548)

เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะเทคนิคการแพทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ
และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 3/2548 เมือ่ วันที่
4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 967/2548) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนด
ดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
25,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
12,500 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 969/2548)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
*******************

เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต” เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 3/2548 เมือ่ วันที่
4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 969/2548) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
35,000 บาท
3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
17,500 บาท
3.1.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
3.1.2.1 ภาคการศึกษาปกติ
50,000 บาท
3.1.2.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
25,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 971/2548)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิ เ ศษ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2548
เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 971/2548) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
14,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 222/2549)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร คราวประชุมครั้งที่
1/2549 เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 1/2549 เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2549 จึงออกประกาศ
ไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 222/2549) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตร
นิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร ทีจ่ ดั การศึกษาเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ
กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
18,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
9,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 386/2549)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกร
เพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหาร
และการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 13 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ งคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร ในคราวประชุมครัง้ ที่ 2/2549 เมือ่ วันที่ 16
กุมภาพันธ 2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ
คราวประชุมครัง้ ที่ 2/2549 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศไวดงั นี้
1. ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 386/2549) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพือ่ พัฒนารานยาคุณภาพ"
2. ใหใชประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
3. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพือ่ พัฒนารานยาคุณภาพ ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ
ใหกำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
(1) ภาคการศึกษาปกติ
60,000 บาท
(2) ภาคการศึกษาฤดูรอ น
30,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ งลง
ทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับภาคการศึกษาปกติ
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4. คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวใน ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
5. ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนีใ้ หอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 774/2549)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา Bachelor of Education Program in Teaching
English to Speakers of Other Languages & Bachelor of Science Program in
English Education International Program
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “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” เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ และ
บังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12, 13 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
คณะศึกษาศาสตร ในคราวประชุมครัง้ ที่ 5/2549 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2549 และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 4/2549
เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2549 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 774/2549) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลักสูตร Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of
Other Languages & Bachelor of Science Program in English Education
International Program”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตร
Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of Other
Languages & Bachelor of Science Program in English Education
International Program ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
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3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
34,500 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
17,250 บาท
3.2 คาธรรมเนียมสำหรับชาวตางประเทศ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
3.3 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลวหรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1222/2549)

เรื่อง แกไขปรับปรุง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************
โดยทีเ่ ห็นเปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 672/2549)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเหมาะสมกับคาใชจา ยในการบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
อาศัยอำนาจตามความในขอ12 และขอ14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ
จัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับ
ที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ คราวประชุมครัง้ ที่ 6/2549 เมือ่ วันศุกรที่ 11 สิงหาคม
2549 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุม
ครัง้ ที่ 6/2549 เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2549 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที1่ 222/2549) เรือ่ ง แกไข
ปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตปก ารศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก อัตราคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา ในขอ 3.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 672/2549) และใหกำหนดอัตราคาธรรมเนียม
เปนดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
14,000 บาท
ขอ 4 นอกเหนือจากทีไ่ ดแกไขปรับปรุงในฉบับนีแ้ ลว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 672/2549) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประกาศ

ณ วันที่

31 ตุลาคม พ.ศ. 2549

(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1427/2549)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร" เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและ
การจัดการ และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุมครัง้ ที่ 9/2549 เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2549 และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 7/2549
เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1427/2549) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร"
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทายลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทีจ่ ดั การเปน
หลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
15,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549

(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 359/2550)
าธรรมเนี
ยมการศึกกษาสำหรั
ษาสําหรับบหลั
เศษเศษ
เรือ่ เรืง ่อคงาค่ธรรมเนี
ยมการศึ
หลักกสูสูตตรโครงการพิ
รโครงการพิ
คณะมนุษษยศาสตร
ยศาสตรแและสั
คณะมนุ
ละสังงคมศาสตร
คมศาสตร
ตรศิ
ลปศาสตรบัณ
ณฑิฑิต
ต สาขาวิ
นธุนรกิธุจร”กิจ”
“หลั“หลั
กสูกตสูรศิ
ลปศาสตรบั
สาขาวิชชาภาษาจี
าภาษาจี
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ
และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 2 /2550 เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2550 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 359/2550) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ”
ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น 15,000 บาท
3.2 ไมมคี า ธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษา (ตามประกาศมข. เลขที่ 343/2547)
3.3 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลวหรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิตใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือ ปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2550
(ลงชือ่ ) กิตติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั
(รองศาสตราจารยกติ ติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั )
รองอธิการบดีฝา ยวิจยั และการถายทอดเทคโนโลยี
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 461/2550)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
“หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร โดยวิธกี ารเวียนรับรอง เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2550
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
3/2550 เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2550 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 461/2550) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1 ภาคการศึกษาละ
30,000 บาท
3.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
15,000 บาท
ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ และระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
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ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 902/2551)

เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร คณะวิทยาศาสตร
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร”
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดี
ตอมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุมครัง้ ที่ 6/2550 เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 5/2550
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2550 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 902/2551) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร"
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
15,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551

(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 742/2552)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (แกไขเพิม่ เติม)
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ” ซึ่งเปนหลักสูตรสองปริญญา รวมกับมหาวิทยาลัยเซาทเวสต ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและ
การจัดการ และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย และทัง้ ใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือในการจัดการ
หลักสูตรสองปริญญา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ รวมกับมหาวิทยาลัยเซาทเวสต ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุม
โดยวิธเี วียน ครัง้ ที่ 2/2552 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2552 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 742/2552) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ (แกไขเพิม่ เติม)”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 ใหแกไขเพิม่ เติมขอความในขอ 3.1 ของ “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่
359/2550) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ” เปนดังนี้
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3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา
3.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
(1) ภาคการศึกษาปกติ 30,000 บาท
(2) ภาคการศึกษาฤดูรอ น 15,000 บาท
3.1.2 คาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัย
เซาทเวสต ใหชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินหยวน
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในอัตรา 7,500 หยวน (Yuan) ตอภาคการศึกษา
หรือ 13,500 หยวน (Yuan) ตอปการศึกษา
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาประสงคจะชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 3.1.2 เปนเงินบาท
ซึง่ มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถออกใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินบาทไดนกั ศึกษา
จะตองชำระคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินบาท ในจำนวนทีเ่ ทียบเทาอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ทีเ่ ปนเงินหยวน (Yuan) ขางตน ตามอัตราแลกเปลีย่ นเงิน ณ วันทีช่ ำระคาธรรมเนียมนัน้ โดยนักศึกษา
เปนผรู บั ผิดชอบคาธรรมเนียมอัตราแลกเปลีย่ นเอง"
ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 169/2553)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************

เพื่ อ ให ก ารเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ สำหรั บ หลั ก สู ต ร
โครงการพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 1802/2552) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุม ครัง้ ที่ 58-22/2552 เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม
2552 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่
20 มกราคม 2553 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 169/2553) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 970/2548) ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 4 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
4.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
30,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น
15,000 บาท
4.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา โดยเหลือหนวยกิตทีต่ อ งลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
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ขอ 5 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 6 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 376/2553)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการกอลฟ" เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ
และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการ หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 1802/2552) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะคราวประชุมครัง้ ที่ 9 /2552 เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2552
และความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
7/2552 เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 จึงออกประกาศไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 376 /2553) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ"
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ ทีจ่ ดั การศึกษาเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ
กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา ชุดวิชาละ 25,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่ สำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตทีต่ อ ง
ลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ

229
ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ ทีไ่ มไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 531/2553)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
*******************
เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอือ้ ตอการบริหารและการจัดการ
และบังเกิดผลดีตอ มหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548)เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2548 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 531/2553) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ”
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ทีจ่ ดั การเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
3.1.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
50,000 บาท
3.1.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอ น 25,000 บาท
3.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ขอ 4 คาธรรมเนียมอื่นที่ไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดไว
ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรือ่ ง คาธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา
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ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือ
ปญหาการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

ลงชือ่ กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1732/2555)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
คณะสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
*******************
เพือ่ ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรโครงการ
พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต"
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเอื้อตอการบริหารการจัดการและบังเกิดผลดี
ตอมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 1802/2552) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบ
ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร คราวประชุมครัง้ ที่ 6/2555 เมือ่ วันที่ 14
มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ
คราวประชุมครัง้ ที่ 3/2555 เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 และทีป่ ระชุมคณบดี คราวประชุมครัง้ ที่
13/2555 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2555 จึงออกประกาศไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1732/2555) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต"
ขอ 2 ใหประกาศนีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 219/2549) เรือ่ ง คาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ตอเนือ่ ง) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
ขอ 4 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ทีจ่ ดั การศึกษาเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังนี้
4.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา
4.1.1 ภาคการศึกษาปกติ
22,000 บาท
4.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ
11,000 บาท
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4.2 กรณีทเี่ ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพื่อสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกิต ใหจา ยในอัตรากึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ
ขอ 5 คาธรรมเนียมอื่นที่ไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552) เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตร
โครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับคาธรรมเนียม
การศึกษา
ขอ 6 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ กรณีทมี่ ปี ญ
 หาในการตีความ หรือปญหา
การปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ลงชือ่
เดนพงษ สุดภักดี
(ผชู ว ยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอก
พ.ศ. 2537
*******************
โดยทีเ่ ห็นสมควรใหมรี ะเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบุคคล
ภายนอกที่ขอเขาศึกษาแบบรวมเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
15 (2) และ 15(9) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2521 สภามหาวิทยาลัย
ขอนแกนในการประชุม ครัง้ ที่ 4/2537 เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2537 จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ
รวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2537”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“การศึกษาแบบรวมเรียน” หมายถึง การศึกษา เพือ่ เพิม่ พูนความรแู บบ
ไมนบั หนวยกิต
“บุคคลภายนอก”
หมายถึง ผมู ไิ ดเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน
ขอ 4 ใหใชระเบียบนี้ ตัง้ แตปก ารศึกษา 2537 เปนตนไป
ขอ 5 บรรดาระเบียบขอบังคับหรือประกาศอืน่ ใด ซึง่ ขัดหรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบ
นี้ แทนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอกทีด่ ำเนินการไปแลว
หรืออยูในระหวางดำเนินการกอนประกาศใชระเบียบนี้ใหดำเนินการตามที่กำหนดไวเดิมตอไป
จนเสร็จการ
ขอ 6 ใหกำหนดอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ไวดงั ตอไปนี้
6.1 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี
6.1.1 คาธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้ เดียว
6.1.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน
ชาวไทย
50
บาท
ชาวตางประเทศ 200
บาท
6.1.1.2 คาขึน้ ทะเบียนเปนผรู ว มเรียน
ชาวไทย
500
บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท
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6.1.1.3 คาประกันของเสียหายทัว่ ไป
ชาวไทย
200
บาท
ชาวตางประเทศ 500
บาท
6.1.2 คาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนรายภาค
6.1.2.1 คาบำรุงมหาวิทยาลัย
ชาวไทย
570
บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท
6.1.3 คาธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
6.1.3.1 ประเภทรายวิชาเรียนบรรยายหรือปฏิบตั กิ ารสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร
ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอ น
ชาวไทย
หนวยกิตละ 500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 1,000 บาท
6.1.3.2 ประเภทรายวิชาเรียนบรรยายทางวิทยาศาสตรกายภาพและ
ชีวภาพ
ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอ น
ชาวไทย
หนวยกิตละ 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 2,000 บาท
6.1.3.3 ประเภทรายวิชาเรียนปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรกายภาพ
และชีวภาพ
ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอ น
ชาวไทย
หนวยกิตละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 3,000 บาท
6.1.3.4 ประเภทวิชาเรียนบรรยายหรือปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ
ชาวไทย
หนวยกิตละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 6,000 บาท
6.1.4 คาธรรมเนียมการใชหอ งปฏิบตั กิ าร
6.1.4.1 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
6.1.4.2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
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6.1.4.3 วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
6.2 คาธรรมเนียมการศึกษา แบบรวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอก ระดับบัณฑิต
ศึกษา
6.2.1 คาธรรมเนียมเรียกเก็บครัง้ เดียว
6.2.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน
ชาวไทย
200
บาท
ชาวตางประเทศ 500
บาท
6.2.1.2 คาขึน้ ทะเบียนเปนผรู ว มเรียน
ชาวไทย
500
บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท
6.2.1.3 คาประกันของเสียหายทัว่ ไป
ชาวไทย
300
บาท
ชาวตางประเทศ 500
บาท
6.2.2 คาธรรมเนียมเรียกเก็บเปนรายภาค
6.2.2.1 คาบำรุงมหาวิทยาลัย
ชาวไทย
1,000 บาท
ชาวตางประเทศ 8,000 บาท
6.2.3 คาธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
ชาวไทย
หนวยกิตละ 500 - 3,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกิตละ 1,000 - 3,000 บาท
ชาวไทยทีข่ อเขารวมเรียนแบบบุคคลภายนอกในหลักสูตรทีใ่ ชภาษา
อังกฤษเปนหลักในการเรียนการสอน ใหชำระคาธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราเดียวกันกับชาวตางประเทศ
6.3 คาธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ สำหรับผรู ว มเรียนทัง้ ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ
6.3.1 คาปรับการชำระเงินคาธรรมเนียมชากวาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
วันละ 20 บาท
6.3.2 คาปรับลงทะเบียนวิชาเรียน ชากวาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
วันละ 20 บาท
6.3.3 คาบัตรประจำตัวนักศึกษารวมเรียนฉบับละ 30 บาท
6.3.4 คาออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 20 บาท
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ขอ 7 นักศึกษาชาวตางประเทศตามโครงการแลกเปลีย่ นของรัฐบาลตามขอตกลงระหวาง
สถาบันอืน่ ทีแ่ ตกตางไปจากทีก่ ำหนดในระเบียบนี้ อธิการบดี อาจพิจารณายกเวนหรือลดการเรียก
เก็บคาธรรมเนียม ขอ 6.1.3 หรือ ขอ 6.2.3 ตามความเหมาะสม
ขอ 8 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจ
ออกประกาศคำสัง่ ซึง่ ไมขดั หรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ

ณ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2537

(ลงชือ่ )

พลตำรวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 210/2543)
เรือ่ ง การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ทีล่ งทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยตามขอตกลงรวมกัน
ระดับปริญญาตรี
*******************
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 นัน้
เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความ
ในขอ 8 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และ
โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 11/2543 เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงประกาศเกีย่ วกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ไวดงั นี้
1. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงคจะ
ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยตามขอตกลงรวมกันระหวางสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาธรรมเนียมอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนกำหนด
โดยใหเก็บแยกตามหลักสูตร และการจัดการศึกษา (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรโครงการ
พิเศษ)
2. ใหจดั เก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ตามรายภาคการศึกษา ดังนี้
2.1 คาธรรมเนียมเรียนขามมหาวิทยาลัย 750 บาท
2.2 คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
2.3 คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (เฉพาะคณะหรือสาขาวิชาทีก่ ำหนด)
2.4 คาประกันของเสียหาย
2.5 อืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
3. ประกาศนีใ้ หใชกบั นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา 2543 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2543
(ลงชือ่ ) สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ
(รองศาสตราจารยสจุ ติ รา เหลืองอมรเลิศ)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
ปฏิบตั ริ าชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 767/2549)
เรือ่ ง คาใชจา ยการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
*******************
เพือ่ ใหการดำเนินการเกีย่ วกับคาใชจา ยในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ สำหรับนักศึกษาทีส่ อบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดำเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามความในขอ 8 แหงประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรือ่ ง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญา
ตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 7/2549 เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงกำหนด
คาใชจา ยในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
ดังนี้
1. คาธรรมเนียมการยืน่ ขอเทียบโอนครัง้ ละ 100 บาท
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547
*******************
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเหมาะสมกับ
สภาพและเงือ่ นไขตาง ๆ ทีเ่ ปนปจจุบนั อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) และ 16 (2)
แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม
ครัง้ ที่ 3/2547 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 จึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางประเทศทีเ่ ขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้ แตปก ารศึกษา 2547 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาสำหรับนักศึกษาชาว
ตางประเทศ พ.ศ. 2536 บรรดาระเบียบใดทีอ่ อกมากอนหนานี้ หรือขัดแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดี
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
นักศึกษาชาวตางประเทศ หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีทไี่ มไดมี
สัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ
คาธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากนักศึกษาซึง่ เปน
(Tuition fee)
แบบเหมาจายทีน่ กั ศึกษาจะตองชำระเปน
รายภาคการศึกษา
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากนักศึกษา
(Status holding fee)
ทีล่ าพักการศึกษา
คาธรรมเนียมอืน่ ๆ
หมายถึง คาธรรมเนียมอืน่ ทีเ่ รียกเก็บจากนักศึกษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่ กีย่ วของ
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ขอ 5 คาธรรมเนียมประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนียมการศึกษา
5.2 คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
5.3 คาธรรมเนียมอืน่ ๆ
ขอ 6 ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี เสนอหลักการในการกำหนด
อัตราคาธรรมเนียมในขอ 5 ตอสภามหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ
แลวจึงกำหนดอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวตามหลักการทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย แลวทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 7 นักศึกษาตามโครงการแลกเปลีย่ นระหวางสถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาตามความ
รวมมือจากองคกรอืน่ ๆ ทีม่ ขี อ ตกลงกับมหาวิทยาลัยใหมกี ารลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ใหไดรบั การลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมตามขอตกลงทีก่ ำหนดไว
ขอ 8 คาธรรมเนียมของผทู ลี่ งทะเบียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา ใหอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดีเปนผกู ำหนด
ขอ 9 สำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบเดิมทีเ่ กีย่ วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา
ขอ 10 ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีใ้ หเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนผู
วินจิ ฉัย และใหถอื เปนทีส่ ดุ
ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมอี ำนาจออกประกาศ
กำหนดวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
(ลงชือ่ ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 412/2547)
เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษา
ชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547
*******************
โดยทีเ่ ห็นสมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี สำหรับ
นักศึกษาชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตาม ขอ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียม
การศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2547 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไดใหความเห็นชอบจึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 ไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 412/2547) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางประเทศ ทีเ่ ขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้ แต ปการศึกษา 2547 เปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
นักศึกษากลมุ ที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวิชานี้ โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย
นักศึกษากลมุ ที่ 2 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวิชานี้ โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย
นักศึกษากลมุ ที่ 3 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ไดแก นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยกเวนนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ) คณะสาธารณสุ ข ศาสตร คณะเภสั ช ศาสตร คณะเทคนิ ค การแพทย
คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวิชานี้ โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย
นักศึกษากลุมที่ 4 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาชาวตางประเทศ หมายถึง นักศึกษาทีไ่ มไดมสี ญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติ
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ขอ 4 การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอียดตามบัญชีที่ 1 แนบทายประกาศนี้
ขอ 5 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ หรือบุคคลทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาโดย
ไมขอรับปริญญา ใหจา ยคาธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชีท่ี 2 แนบทายประกาศนี้
ขอ 6 การเรียกเก็บคาธรรมเนียมอืน่ ๆ ใหเปนไปตามประกาศทีเ่ กีย่ วของ
ขอ 7 เงินคาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ ทีช่ ำระแลว
ตามอัตราการเรียกเก็บทีก่ ำหนดไวแนบทายประกาศนี้ จะขอรับคืนไมได
ขอ 8 นักศึกษาทีช่ ำระคาธรรมเนียมเต็มมีสทิ ธิไดรบั บริการตาง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให
ดังรายการตอไปนี้ โดยไมตอ งเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบริการประกันอุบตั เิ หตุ
8.2 การบริการสุขภาพ
8.3 การบริการของหองสมุด
8.4 การบริการศูนยคอมพิวเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศึกษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การขึน้ ทะเบียนแรกเขาและขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
8.8 การจัดทำเอกสารขึน้ ทะเบียนแรกเขา 1 ชุด
8.9 การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาเมือ่ แรกเขา คนละ 1 บัตร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเมือ่ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ปิ ริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนังสือรับรองคุณวุฒิ 2 ฉบับ
สิทธิสำหรับบุคคลตามขอ 5 จะไดรบั บริการเฉพาะขอ 8.3 และ 8.4 เทานัน้
ขอ 9 สำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรือประกาศเดิม
ทีเ่ กีย่ วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 412/2547)
บัญชีที่ 1 คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
*******************
1. คาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ตอภาคการศึกษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
กลมุ นักศึกษา
หลักสูตรปกติ
ทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ
อัตราตอภาคการศึกษา
อัตราตอภาคการศึกษา
1,250 เหรียญสหรัฐ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,025 เหรียญสหรัฐ
(41,000 บาท)
(50,000 บาท)
1,200 เหรียญสหรัฐ
1,500 เหรียญสหรัฐ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(48,000 บาท)
(60,000 บาท)
1,600 เหรียญสหรัฐ
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (ยกเวน 1,300 เหรียญสหรัฐ
(52,000 บาท)
(64,000 บาท)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
6,250 เหรียญสหรัฐ
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพหลักสูตร 5,000 เหรียญสหรัฐ
(200,000 บาท)
(250,000 บาท)
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอ น เทากับครึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียมภาคปกติ
3. คาลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 70 เหรียญสหรัฐ (2,800 บาท)
หมายเหต 1. อัตราแลกเปลีย่ น 1 เหรียญสหรัฐ เทากับ 40 บาท
2. หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษาไทยเปนสือ่ หลัก
ในการเรียนการสอน และหรืออาจมีบางรายวิชาทีใ่ ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ ในการเรียนการสอน
ดวยก็ได
3. หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรทีม่ อี งคความรแู ละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่ การเรียนการสอน
4. หลักสูตรทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษา
อังกฤษเปนสือ่ หลักในการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตร
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บัญชีทา ยประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 412/2547)
บัญชีที่ 2 คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอื่นหรือบุคคลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา
1. คาธรรมเนียมการศึกษา(Tuition fee) ตอหนวยกิต
ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
กลมุ นักศึกษา
หลักสูตรปกติ
ทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ
อัตราตอภาคการศึกษา
อัตราตอภาคการศึกษา
110 เหรียญสหรัฐ
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 90 เหรียญสหรัฐ
(3,600 บาท)
(4,400 บาท)
100 เหรียญสหรัฐ
125 เหรียญสหรัฐ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4,000 บาท)
(5,000 บาท)
110 เหรียญสหรัฐ
140 เหรียญสหรัฐ
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (ยกเวน
(4,400 บาท)
(5,600 บาท)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
420 เหรียญสหรัฐ
520 เหรียญสหรัฐ
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพหลักสูตร
(16,800 บาท)
(20,800 บาท)
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หมายเหตุ 1. อัตราแลกเปลีย่ น 1 เหรียญสหรัฐ เทากับ 40 บาท
2. หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษาไทยเปนสือ่ หลัก
ในการเรียนการสอน และหรืออาจมีบางรายวิชาทีใ่ ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ ในการเรียนการสอน
ดวยก็ได
3. หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรทีม่ อี งคความรแู ละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่ การเรียนการสอน
4. หลักสูตรทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษา
อังกฤษเปนสือ่ หลักในการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตร
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)

เรือ่ ง คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาว
ตางประเทศจากกลมุ ประเทศในอนุภมู ภิ าคลมุ น้ำโขง พ.ศ. 2547
*******************
โดยทีเ่ ห็นสมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี สำหรับ
นักศึกษาชาวตางประเทศจากกลมุ ประเทศในอนุภมู ภิ าคลมุ น้ำโขง
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตาม ขอ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียม
การศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2547 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติทปี่ ระชุมคณบดี
คราวประชุมครัง้ ที่ 12/2547 เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จากกลุมประเทศ
ในอนุภมู ภิ าคลมุ น้ำโขง พ.ศ. 2547 ไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547) เรือ่ ง
คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จากกลมุ
ประเทศในอนุภมู ภิ าคลมุ น้ำโขง พ.ศ. 2547”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับสำหรับนักศึกษา ทีเ่ ขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้ แต
ปการศึกษา 2547 เปนตน ไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
นักศึกษาชาวตางประเทศ หมายถึง นักศึกษาทีไ่ มไดมสี ญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติ
กลมุ ประเทศในอนุภมู ภิ าคลมุ น้ำโขง หมายถึง ประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา
พมา และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน)
นักศึกษากลมุ ที่ 1 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวิชานี้
โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย
นักศึกษากลมุ ที่ 2 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชานี้
โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย
นักศึกษากลมุ ที่ 3 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
ไดแก นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยกเวนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต) คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร
วิทยาเขตหนองคาย และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวิชานี้ โดยกำหนดของมหาวิทยาลัย
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นักศึกษากลมุ ที่ 4 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ขอ 4 การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
จากกลมุ ประเทศในอนุภมู ภิ าคลมุ น้ำโขง พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอียดตาม
บัญชีที่ 1-2 แนบทายประกาศนี้
ขอ 5 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ หรือบุคคลทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับ
ปริญญา ทีม่ าจากกลมุ ประเทศในอนุภาคลมุ น้ำโขง ใหจา ยคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามบัญชีที่ 3-4 แนบทายประกาศนี้
ขอ 6 การเรียกเก็บคาธรรมเนียมอืน่ ๆ ใหเปนไปตามประกาศทีเ่ กีย่ วของ
ขอ 7 เงินคาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ ทีช่ ำระแลว
ตามอัตราการเรียกเก็บทีก่ ำหนดโดยแนบทายประกาศนี้ จะขอรับคืนไมได
ขอ 8 นักศึกษาทีช่ ำระคาธรรมเนียมเต็มมีสทิ ธิไดรบั บริการตาง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให
ดังรายการตอไปนี้ โดยไมตอ งเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบริการประกันอุบตั เิ หตุ
8.2 การบริการสุขภาพ
8.3 การบริการของหองสมุด
8.4 การบริการศูนยคอมพิวเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศึกษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การขึน้ ทะเบียนแรกเขาและขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
8.8 การจัดทำเอกสารขึน้ ทะเบียนแรกเขา 1 ชุด
8.9 การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาเมือ่ แรกเขา คนละ 1 บัตร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเมือ่ สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ปิ ริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนังสือรับรองคุณวุฒิ 2 ฉบับ
สิทธิสำหรับบุคคลตามขอ 5 จะไดรบั บริการเฉพาะขอ 8.3 และ 8.4 เทานัน้
ขอ 9 สำหรับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรือประกาศเดิม
ทีเ่ กีย่ วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
(ลงชือ่ ) กุลธิดา ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกลุ ธิดา ทวมสุข)
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บัญชีที่ 1 คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
*******************
1. คาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ตอภาคการศึกษา (บาท)
กลมุ นักศึกษา
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (ยกเวน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
ทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ
26,000
35,000
33,000
45,000
37,000

49,000

185,000

235,000

2. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอ น เทากับครึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ
3. คาลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,800 บาท
หมายเหตุ 1. หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษาไทยเปนสือ่ หลัก
ในการเรียนการสอน และหรืออาจมีบางรายวิชาทีใ่ ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ ในการเรียนการสอนดวย
ก็ได
2. หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรทีม่ อี งคความรแู ละ
เนือ้ หาสาระทีม่ คี วามเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมทีส่ ง เสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตาง
ประเทศเปนสือ่ การเรียนการสอน
3. หลักสูตรทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษา
อังกฤษเปนสือ่ หลักในการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บัญชีที่ 2 คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
(ในกรณีที่จายเปนเงินตราตางประเทศ)
*******************
สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตางประเทศ
ใหสั่งจายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏในตารางขางลางนี้อัตรานี้ อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา หากอัตราแลกเปลีย่ นเงินเปลีย่ นไปอยางมีนยั สำคัญ
1. คาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ตอภาคการศึกษา
กลมุ นักศึกษา
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (ยกเวน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
ทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ
650
875
825
1,125
925

1,225

4,625

5,875

2. คาธรรมเนียมการศึกษาฤดูรอ น เทากับครึง่ หนึง่ ของคาธรรมเนียมภาคปกติ
3. คาลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 70 เหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ 1. หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษาไทยเปนสือ่ หลัก
ในการเรียนการสอน และหรืออาจมีบางรายวิชาทีใ่ ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ ในการเรียนการสอนดวย
ก็ได
2. หลักสูตรนานาชาติ (International) หมายถึง หลักสูตรทีม่ อี งคความรแู ละเนือ้ หาสาระ
ที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตางประเทศ
เปนสือ่ การเรียนการสอน
3. หลักสูตรทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษา
อังกฤษเปนสือ่ หลักในการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บัญชีที่ 3 คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอืน่ หรือบุคคลทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาโดยไมขอรับปริญญา
จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
*******************
1. คาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ตอหนวยกิต (บาท)
กลมุ นักศึกษา
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (ยกเวน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
ทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ
1,400
1,800
1,800
2,400
2,000

2,600

10,200

13,000

หมายเหตุ 1. หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษาไทยเปนสือ่ หลัก
ในการเรียนการสอน และหรืออาจมีบางรายวิชาทีใ่ ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ ในการเรียนการสอนดวย
ก็ได
2. หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรทีม่ อี งคความรแู ละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่ การเรียนการสอน
3. หลักสูตรทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษา
อังกฤษเปนสือ่ หลักในการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บัญชีที่ 4 คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอืน่ หรือบุคคลทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา
จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
*******************
สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตาง
ประเทศใหสงั่ จายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราทีป่ รากฎในตารางขางลางนีอ้ ตั รานี้ อาจมี
การเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา หากอัตราแลกเปลีย่ นเงินเปลีย่ นไปอยางมีนยั สำคัญ
1. คาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ตอหนวยกิต
ลักษณะการจัดหลักสูตร

กลมุ นักศึกษา

หลักสูตรปกติ
อัตราตอหนวยกิต

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ (ยกเวน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

35
45

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
ทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ
อัตราตอหนวยกิต

45
60

50

65

255

325

หมายเหตุ 1. หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษาไทยเปนสือ่ หลัก
ในการเรียนการสอน และหรืออาจมีบางรายวิชาทีใ่ ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ ในการเรียนการสอนดวย
ก็ได
2. หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรทีม่ อี งคความรแู ละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่ การเรียนการสอน
3. หลักสูตรทีศ่ กึ ษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรทีใ่ ชภาษา
อังกฤษเปนสือ่ หลักในการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย คาธรรมเนียมเกีย่ วกับหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545
*******************
เพือ่ ใหการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเกีย่ วกับหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทีอ่ ยใู น
ความดูแลของหนวยงานตาง ๆ เปนไปตามความเหมาะสมกับสภาวะการณปจ จุบนั
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 2/2545
เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2545 สภามหาวิทยาลัย จึงกำหนดระเบียบไวดงั นี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมเกีย่ วกับหอ
พักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมเกีย่ วกับหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2543”
บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ คำสัง่ และประกาศอืน่ ใด ในสวนทีก่ ำหนดไวแลวทีข่ ดั หรือแยง
กับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“หนวยงาน” หมายถึง คณะ สถาบัน ศูนย สำนัก หรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ที่
เทียบเทาคณะ และใหหมายความรวมถึงกองกิจการนักศึกษาและวิทยาเขตหนองคายดวย
ขอ 5 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับหอพัก ไดแก คาหองพัก คาประกันกุญแจหองพัก คาประกัน
ของเสียหายภายในหอพัก รวมทัง้ คาประแสไฟฟา คาน้ำประปา และคาสาธารณูปโภค
อืน่ ๆ ทีเ่ ก็บในลักษณะเหมาจาย
ขอ 6 การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมตามขอ 5 ของแตละหนวยงาน ใหทำเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี และอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว
ใหมกี ารพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เพือ่ ความเหมาะสม ไดตามความจำเปน
ขอ 7 สำหรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของแตละหนวยงาน ทีไ่ ดประกาศใชอยู
กอนวันใชระเบียบนี้ ใหมผี ลบังคับใชตอ ไปจนกวาจะมีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียม
ตามระเบียบนี้
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ขอ 8 ใหอธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ และใหมอี ำนาจออกประกาศเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ิ
ซึง่ ไมขดั หรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2545
(ลงชือ่ ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 414/2546)

เรือ่ ง กำหนดอัตราคาธรรมเนียมและขอปฏิบตั กิ ารเขาพักอาศัย
เปนการชัว่ คราวในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน (หอพักที่ 1-27)
*******************

เพือ่ ใหการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการเขาพักอาศัยเปนการชัว่ คราวในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน (หอพักที่ 1-27) ทีอ่ ยใู นความดูแลของกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ดำเนินไปอยางเหมาะสม ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนียมเกีย่ วกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2545 และโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี
ครัง้ ที่ 10/2546 เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2546 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมและขอปฏิบตั กิ ารเขาพักอาศัยเปนการชัว่ คราวในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ดังตอไปนี้
1. คาธรรมเนียมการเขาพัก
1.1 ผเู ขาพักทีเ่ ปนนักเรียน/นักศึกษา คนละ 40 บาท/ คืน
1.2 ผเู ขาพักทีไ่ มใชนกั เรียน/นักศึกษา คนละ 60 บาท/คืน
2. คาประกันกุญแจ ดอกละ 100 บาท
3. ขอปฏิบตั ใิ นการเขาพัก
3.1 ผูเขาพักจะตองขออนุญาตตองานหอพักนักศึกษา เมื่อไดรับอนุญาตและชำระ
คาธรรมเนียมการเขาพักเรียบรอยแลว จึงจะเขาพักได
3.2 ผเู ขาพักตองวางเงินมัดจำกุญแจหองพัก โดยจะคืนเงินให เมือ่ นำกุญแจมาคืน
และไมมกี ารชำรุดเสียหายของทรัพยสินภายในหองพัก
3.3 ในกรณีทผี่ เู ขาพักทำวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ และทรัพยสนิ ในหองพักเสียหาย ผเู ขาพัก
ตองรับผิดชอบชดใชคา เสียหายตามราคาทีม่ หาวิทยาลัยประเมิน
3.4 มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบกรณีทรัพยสินสวนตัวของผูเขาพักสูญหาย ไมวา
จะดวยเหตุใด
3.5 ผเู ขาพักจะตองปฏิบตั ติ ามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หอพักนักศึกษา
พ.ศ. 2544 ทุกประการ
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2546
(ลงชือ่ ) ลิขติ อมาตยคง
(ผชู ว ยศาสตราจารยลขิ ติ อมาตยคง)
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2529/2556)
เรือ่ ง อัตราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร
********************

โดยทีเ่ ห็นเปนการสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร ใหสอดคลอง
และรองรับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประโยชนตอ การบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และบังเกิดผลดีตอ ทางราชการ
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1)(2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี ในคราวประชุม ครัง้ ที่
10/2556 เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 จึงประกาศกำหนดอัตราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร
ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ ง อัตราคาธรรมเนียม
ของศูนยคอมพิวเตอร”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 150/2543 เรือ่ ง อัตราคาใชจา ย
บริการของศูนยคอมพิวเตอร
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะกรรมการประจำศูนยฯ หมายความวา คณะกรรมการประจำศูนย
คอมพิวเตอร
“คณะ”
หมายความวา คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
สถาบัน สำนัก ศูนยหรือหนวยงาน
ทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทาคณะ
“บุคลากร”
หมายความวา อาจารย ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจางมหาวิทยาลัย
พนักงานหนวยงานในกำกับ
และลูกจางโครงการในสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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“นักศึกษา”
“ภาคการศึกษา”

หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแกน
หมายความวา ภาคการศึกษาตน และภาคการ
ศึกษาปลายโดยรวมภาคการ
ศึกษาพิเศษ

ขอ 5 ผใู ชบริการ จำแนกเปน
5.1 บุคลากร
5.2 นักศึกษา
5.3 ผูใชบริการในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของคณะ/หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทีเ่ ก็บเงินคาลงทะเบียนหรือไดรบั เงินสนับสนุน
5.4 สวนราชการอืน่ รัฐวิสาหกิจ บริษทั เอกชน และบุคคลทัว่ ไป
ขอ 6 อัตราคาธรรมเนียม
6.1 อัตราคาธรรมเนียมออกรหัสผานบัญชีผใู ชงาน (Password) อินเทอรเน็ต
ผใู ชบริการตามขอ
5.1
5.2
5.3
5.4

อัตราคาธรรมเนียม/วัน/ อัตราคาธรรมเนียม/
1 บัญชีผใู ชงาน
เดือน/1บัญชีผใู ชงาน
10 บาท
300 บาท
10 บาท
300 บาท

6.2 การใหบริการพัฒนาโปรแกรมและประมวลผลโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอรคดิ คาธรรมเนียมตามระดับความยากงายของงานและปริมาณงาน โดยการจัดทำเปน
รายละเอียดขอตกลงทีช่ ดั เจน
6.3 อัตราคาธรรมเนียมใชหอ งปฏิบตั กิ ารไมโครคอมพิวเตอร
ผใู ชบริการตามขอ
5.1
5.2
5.3
5.4

อัตราคาธรรมเนียม/วัน/วันละ
500 บาท
1,000 บาท
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6.4 อัตราคาธรรมเนียมเครือ่ งคอมพิวเตอรสำหรับหองฝกอบรม
ผใู ชบริการตามขอ
5.1
5.2
5.3
5.4

อัตราคาธรรมเนียม/วัน/เครือ่ ง
200 บาท
200 บาท
200 บาท
200 บาท

6.5 อัตราคาธรรมเนียมเครือ่ งคอมพิวเตอรนอกสถานที่
ผใู ชบริการตามขอ
5.1
5.2
5.3
5.4

อัตราคาธรรมเนียม/วัน/เครือ่ ง
300 บาท
300 บาท
300 บาท
300 บาท

6.6 อัตราคาธรรมเนียมหอง VCD Conference พรอมอุปกรณ
ผใู ชบริการตามขอ
5.1
5.2
5.3
5.4

อัตราคาธรรมเนียม/ครัง้
2,000 บาท
2,000 บาท

6.7 อัตราคาธรรมเนียมตรวจขอสอบดวยระบบคอมพิวเตอร
(1) คาธรรมเนียมอานกระดาษคำตอบแผนละ 3 บาท
(2) คาธรรมเนียมประมวลผลกระดาษคำตอบ
ผใู ชบริการตามขอ อัตราคาธรรมเนียม/หนึง่ รายงาน
5.1
500 บาท
500 บาท
5.2
500 บาท
5.3
1,000 บาท
5.4
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6.8 คาธรรมเนียมหองบริการไอทีคลินกิ
(1) คาธรรมเนียมตรวจซอมคอมพิวเตอร (ไมรวมคาอุปกรณและอะไหล)
เครือ่ งละ 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร ระบบโปรแกรม กำจัดไวรัส
คอมพิวเตอรเครือ่ งละ 300 บาท
6.9 คาธรรมเนียมพิมพผลดวยเครือ่ งพิมพเลเซอร
(1) กระดาษ A4 คาบริการหนาละ 2 บาท สำหรับการพิมพทวั่ ไป
คาบริการหนาละ 5 บาท สำหรับการพิมพกราฟฟก
(2) กระดาษ F4 คาบริการหนาละ 5 บาท สำหรับการพิมพทวั่ ไป/
คาบริการหนาละ 7 บาท สำหรับการพิมพกราฟฟก
6.10 คาธรรมเนียมพิมพสแี บบขอความ
(1) ภาพขนาด A3 คาบริการหนาละ 50 บาท
(2) ภาพขนาด A4 คาบริการหนาละ 20 บาท
6.11 คาธรรมเนียมพิมพสแี บบรูปภาพ
(1) ภาพขนาด A3 หนาละ 100 บาท
(2) ภาพขนาด A4 หนาละ 40 บาท
ขอ 7 อัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ใหผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
เปนผกู ำหนดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย
ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญหาในการตีความหรือ
ปญหาในทางปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัยและใหถอื เปนทีส่ ดุ
จึงประกาศใหทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(ลงชือ่ ) กิตติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั
(รองศาสตราจารยกติ ติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 554/2545)

เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม การขอเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ
การขอเปลีย่ นแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน และการขอตรวจสอบรหัสผาน
เขาระบบทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
*******************
เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียม การขอเปลี่ยนชื่อสกุลภาษาอังกฤษ การขอ
เปลีย่ นแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบดวยขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2540 โดยความเห็นชอบ
ของทีป่ ระชุมคณบดีคราวประชุมครัง้ ที่ 16/2545 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 จึงออกประกาศ
เกีย่ วกับการเก็บคาธรรมเนียม การขอเปลีย่ นชือ่ หรือชือ่ สกุลภาษาอังกฤษ การขอเปลีย่ นแปลงรายการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ ง การเก็บคาธรรมเนียม
การขอเปลีย่ นชือ่ หรือชือ่ สกุลภาษาอังกฤษ การขอเปลีย่ นแปลงรายการลงทะเบียน
วิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา”
ขอ 2 ใหใชประกาศนีต้ งั้ แตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2545 เปนตนไป ประกาศ
อืน่ ใดซึง่ ขัดหรือแยงกับประกาศนีใ้ หใชประกาศฉบับนีแ้ ทน
ขอ 3 ในประกาศนี้
คาธรรมเนียมขอเปลีย่ นชือ่ หรือชือ่ สกุลภาษาอังกฤษ หมายถึง คาธรรมเนียมทีต่ อ งชำระ
เมือ่ นักศึกษาหรือผสู ำเร็จการศึกษาแจงความประสงคขอแกไขชือ่ หรือชือ่ สกุลภาษาอังกฤษ
คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศึกษา หมายถึง คาธรรมเนียม
ทีต่ อ งชำระเมือ่ นักศึกษาแจงความประสงคขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศึกษา
คาธรรมเนียมขอเปลีย่ นแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน หมายถึง คาธรรมเนียมทีต่ อ งชำระ
เมือ่ นักศึกษาไดรบั อนุมตั ใิ หเปลีย่ นแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน/เพิม่ /ถอน รายวิชาทีเ่ รียน
เปนกรณีพเิ ศษ
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ขอ 4 อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ในขอ 3 ใหเรียกเก็บดังนี้
4.1 คาธรรมเนียมขอเปลีย่ นชือ่ หรือชือ่ สกุลภาษาอังกฤษ ครัง้ ละ 50 บาท
4.2 คาธรรมเนียมขอเปลีย่ นแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน รายการละ 30 บาท
4.3 คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศึกษา ครัง้ ละ 10
ขอ 5 ใหผอู ำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2545
(ลงชือ่ ) สรรชัย ธีรพงศภกั ดี
(รองศาสตราจารยสรรชัย ธีรพงศภกั ดี)
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 709/2533)
เรือ่ ง การตรวจสอบและการจัดเก็บหนีส้ นิ นักศึกษา
*******************
เพื่อใหการถือปฏิบัติของคณะและหนวยงานตาง ๆ ในการตรวจสอบและจัดเก็บหนี้สิน
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรประกาศดังนี้
1. ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ ง การตรวจสอบและการจัดเก็บ
หนีส้ นิ นักศึกษา”
2. ใหใชประกาศนีต้ งั้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
3. “หนีส้ นิ ” ในประกาศนีห้ มายถึง
3.1 คางสงหนังสือหรือคางชำระคาปรับหนังสือเกินกำหนดสงของหอสมุดกลางหรือ
หองสมุดคณะ
3.2 คางสงวัสดุอปุ กรณการศึกษา
3.3 คางชำระคาเสียหายในหองปฏิบตั กิ าร
3.4 คางชำระคาธรรมเนียมเกีย่ วกับหอพักนักศึกษา
3.5 คางชำระคาเสียหายในหอพัก
3.6 คางชำระเงินยืมจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
3.7 คางชำระหนีส้ นิ อืน่ ๆ กับมหาวิทยาลัย
4. ใหหนวยงานเจาของหนี้สินประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีหนี้สิน ภายใน 7 วันหลัง
จากวันปดภาคการศึกษา แลวแจงใหคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดทราบ เพือ่ ใหนกั ศึกษาไปชำระเงินตามวัน
เวลา และสถานทีท่ กี่ ำหนด
5. กรณีนักศึกษามีหนี้สินระหวางภาคการศึกษา และยังมีสภาพการเปนนักศึกษาใน
ภาคการศึกษา หรือปการศึกษาถัดไป
5.1 นักศึกษาตองไปชำระเงินตามกำหนดวัน เวลา และสถานทีต่ ามประกาศของหนวยงาน
เจาของหนีส้ นิ
5.2 เมือ่ ครบกำหนดเวลาใหนกั ศึกษาชำระเงินตามประกาศตามขอ 5.1แลวหากมี
นักศึกษายังไมชำระเงิน ใหหนวยงานเจาของหนีส้ นิ รวบรวมรายชือ่ พรอมจำนวน
หนีส้ นิ ของนักศึกษาทีย่ งั ไมชำระเงิน แจงกองบริการการศึกษาเพือ่ จัดทำเปน
ประกาศมหาวิทยาลัยระงับการแจงผลการเรียน การชำระคาธรรมเนียมเพือ่
ตอทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชาหรืออืน่ ๆ แลวสงประกาศใหหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของทราบ

276
5.3 เมือ่ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดรบั ประกาศตามขอ 5.2 แลวตองระงับการแจงผล
การเรียนทุกรายวิชาหรือระงับการชำระคาธรรมเนียมเพือ่ ตอทะเบียนนักศึกษา หรือ
ระงับการรับลงทะเบียนรายวิชา หรือระงับการใหบริการอืน่ ๆ เวนแตนกั ศึกษา
ทีม่ รี ายชือ่ ตามประกาศดังกลาว ไดแสดงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอืน่ ทีห่ นวยงาน
เจาของหนีส้ นิ ออกใหนกั ศึกษา
6. กรณีนักศึกษาขอลาออกจากการเปนนักศึกษา คณะตองตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา
ดังกลาวกับหนวยงานเจาของหนีส้ นิ ใหเปนทีเ่ รียบรอย แลวดำเนินการตอไป
7. กรณีนกั ศึกษาพนสภาพเนือ่ งจากตกออก หรือไมตอ ทะเบียนนักศึกษา หรือไมลงทะเบียน
วิชาเรียน โดยไมลาพักการศึกษา หรืออืน่ ๆ
7.1 ใหกองบริการการศึกษา สงประกาศรายชือ่ นักศึกษาพนสภาพเนือ่ งจากเหตุดงั กลาว
ใหหนวยงานเจาของหนีส้ นิ ตรวจสอบ
7.2 เมือ่ หนวยงานเจาของหนีส้ นิ ตรวจสอบพบวานักศึกษาทีพ่ น สภาพเนือ่ งจากเหตุ
ดังกลาวมีหนีส้ นิ ใหแจงกองบริการการศึกษา เพือ่ ขอหักเงินคาประกันของเสียหาย
ทัว่ ไป
7.3 หากเงินคาประกันของเสียหายทัว่ ไปไมเพียงพอชำระหนีส้ นิ ใหกองบริการการศึกษา
ทำเรือ่ งแจงผปู กครองนักศึกษานัน้ เพือ่ ใหชำระหนีส้ นิ ทีเ่ หลือ
8. กรณีนกั ศึกษาสำเร็จการศึกษา
8.1 เมือ่ คณะไดรบั ประกาศรายชือ่ นักศึกษา พรอมจำนวนหนีส้ นิ จากหนวยงานเจาของ
หนีส้ นิ แลว ตองแจงใหนกั ศึกษาไปชำระหนีส้ นิ ใหเรียบรอยกอนนำเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษา
8.2 เมือ่ คณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษาแลว ใหคณะแจงรายชือ่
ผสู ำเร็จการศึกษาไปยังกองกลาง เพือ่ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ปิ ริญญา
พรอมกับแจงใหกองบริการการศึกษาทราบเพือ่ จัดเตรียมปริญญาบัตรและ
รายชือ่ ผสู ำเร็จการศึกษาตอไป
8.3 สำหรับคณะทีม่ นี กั ศึกษาทีจ่ ะสำเร็จการศึกษา ในชวงเวลาทีแ่ ตกตางจากคณะ
อืน่ ๆ ใหคณะแจงรายชือ่ นักศึกษาทีจ่ ะสำเร็จการศึกษาใหหนวยงานเจาของหนีส้ นิ
ตรวจสอบ หรือแจงใหนกั ศึกษาใชใบแจงผลการตรวจสอบหนีส้ นิ ทีม่ หาวิทยาลัย
กำหนดดำเนินการตรวจสอบและชำระหนีส้ นิ ใหเรียบรอยแลวดำเนินการตามขอ
8.1, 8.2 ตอไป
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9. กรณีนกั ศึกษาไมชำระหนีส้ นิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้ นิ รวบรวมรายชือ่ พรอมจำนวน
หนีส้ นิ แจงกองบริการการศึกษา เพือ่ จัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย แลวแจงใหคณะหรือหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของระงับการดำเนินการ ดังนี้
9.1 แจงผลการศึกษาทุกวิชา
9.2 ลงทะเบียนวิชาเรียน หรือตอทะเบียนนักศึกษา
9.3 ลาออกจากการเปนนักศึกษา
9.4 อนุมตั ปิ ริญญา
9.5 ออกหนังสือรับรองตาง ๆ
9.6 การใหบริการตาง ๆ
10. ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2533
(ลงชือ่ ) นพดล ทองโสภิต
(นายนพดล ทองโสภิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
หมายเหตุ การตรวจสอบและการจัดเก็บหนีส้ นิ นักศึกษาปจจุบนั ไดโอนไปอยใู นภาระงานของสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล ซึง่ ไดแยกหนวยงานออกจากกองบริการการศึกษา

หมวดที่ 3
วินัยนักศึกษา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสถานศึกษา
*******************

โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอรไดกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม ส ง ผลกระทบต อ สั ง คมและเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ รั ฐ บาลจึ ง ได อ อก
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีมาตรการตาง ๆ ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอร ลดปญหาและผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางสุขภาพ
ของประชาชน สรางความตระหนักถึงพิษภัย และปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอรโดยงาย ซึ่งพระราชบัญญัติขางตนมีผลบังคับใชตั้งแต ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
เปนตนไป
เพื่อปองกันเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน นิสิตนักศึกษา มิใหเขาถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอรโดยงาย รวมถึงการลดปญหาและผลกระทบตาง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอให
สถานศึกษาทุกระดับดําเนินการและปฏิบัติ ดังนี้
๑. ควบคุ ม ให ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการ/ข อ กํ า หนดที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอรอยางเครงครัด โดยเฉพาะการหามไมใหมีการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทุกชนิดในสถานศึกษาและหอพักของสถานศึกษา การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แกบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา ๒๐ ปบริบูรณและการหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษา
(ยกเวนบริเวณจัดไวเปนที่พักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถาน
ศึกษาที่สอนผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไ่ดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ)
๒. ประชาสัมพันธและใหการเรียนรูมาตรการตางๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหบุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน
ไดรับทราบ
๓. บุคลากรในสถานศึกษาตองปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอร
พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางเครงครัด เพื่อเปนแบบอยางที่ดีกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา หากฝาฝนใหมีการ
พิจารณาโทษทางวินัย
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๔. ประสานกับหนวยงาน องคกรทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สรางความตระหนักรู สํานึกชอบในการ
รวมกันแกไขปญหาของสังคม โดยเฉพาะการสงเสริมใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา ไดมีสวนเรียนรู
และรับผิดชอบสังคมในมิติตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
๕. ใหมีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติขางตนอยางตอเนื่องและจริงจัง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 814/2551)
เรือ่ ง กฎของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************
เพือ่ ความเปนระเบียบเรียบรอยของผพู กั อาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และ
เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของนักศึกษาทีพ่ กั ในหอพัก ตลอดจนเปนการเสริมสราง
ใหนักศึกษาผูพักอาศัยมีสวนรวมในการดูแลรักษาอาคารหอพัก วัสดุและอุปกรณ ภายในหอพัก
นักศึกษา และใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2547
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกิจการหอพัก ในคราวประชุมครัง้ ที่ 4/2550
เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2550 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ ง กฎของหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ ใหผพู กั อาศัยในหอพักยึดถือปฏิบตั ิ ดังตอไปนี้
1. ตองรักษาวินยั นักศึกษาอยางเครงครัด
2. ตองพักในหองพักทีม่ ชี อื่ ในทะเบียนหอพักเทานัน้ และหามนำบุคคลภายนอกทีไ่ มไ ด
รับอนุญาตขึน้ หอพักหรือเขาพักในหองพักของตน
3. หามถอดถอน ดัดแปลง โยกยาย ตอเติมวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ ประจำหองพัก หรือทาสีทบั
หมายเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ
4. นักศึกษาหญิงตองเขาหอพักตามเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
5. หามนำอุปกรณไฟฟาบางชนิดมาใชในหองพัก เชน ตอู บไฟฟา เตาไฟฟา เครือ่ งซักผา
ตเู ย็น โทรทัศน เครือ่ งปรับอากาส ฯลฯ ยกเวนหอพักทีม่ หาวิทยาลัยอนุญาต
6. หามเลีย้ งสัตวในหอพัก
7. ตองปฏิบตั ติ ามระเบียบการใชหอ งคอมพิวเตอรของหอพัก
8. ตองจอดรถใหเปนระเบียบหรือหามจอดรถในทีห่ า มจอด
9. หามสูบบุหรีใ่ นบริเวณอาคารหอพัก
10. หามนำรองเทา ตะกราผา หรือสิง่ กีดขวางอืน่ ใด วางไวบริเวณหนาหองพักหรือระเบียง
ทางเดินภายในหอพัก
11. ตองนำขยะมาทิ้งในที่ที่จัดใหเทานั้น
12. ตองรักษาความสะอาดหองพักและอุปกรณเครือ่ งใชในหองพักและสิง่ แวดลอมโดยรอบ
ใหสะอาดอยเู สมอ
13. ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมทีห่ อพักจัดขึน้ ทุกครัง้ หรือกิจกรรมอืน่ ทีง่ าน
หอพักนักศึกษาและมหาวิทยาลัยรองขอ
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14. หามปนหอพัก
15. หามสงเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ อันเปนการสรางความเดือนรอนรำคาญหรือรบกวน
ผอู นื่
16. หามกระทำการใด ๆ ทีส่ อ เปนการอนาจาร ซึง่ เปนทีเ่ สือ่ มเสียวัฒนธรรม
17. ตองเก็บทรัพยสนิ ของตนเองออกจากหองพักเมือ่ ยายออกจากหอพักหรือเมือ่ ปด
ภาคการศึกษา
18. หามประกอบการหรือใหการสนับสนุนกิจการเพือ่ หารายไดในเชิงพาณิชยในหอพัก
เวนแตไดรบั อนุญาตจากงานหอพักนักศึกษา
19. ตองใหความรวมมือและเชือ่ ฟงคำตักเตือนของอาจารยทปี่ รึกษาหอพักหรือเจาหนาที่
หอพักนักศึกษาทีป่ ฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยชอบ
20. หามกระทำการทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสนิ ของหอพักและของทางราชการ
หากกระทำใหเกิดความเสียหายดังกลาว ตองชดใชคา เสียหายตามทีม่ หาวิทยาลัย
กำหนด
21. หามนำสุรา/ของมึนเมา/สิง่ เสพติดตองหามใด ๆ เขามาในบริเวณหอพักและตองไม
เสพสุรา/ของมึนเมา/สิง่ เสพติดตองหาม หรือเมาสุราอาละวาดภายในบริเวณหอพัก
22. หามกอการทะเลาะวิวาทหรือยุยง สนับสนุนใหเกิดการทะเลาะวิวาทในหอพักนักศึกษา
หรือทำรายรางกายผอู นื่
23. หามเลนการพนัน
24. หามลักทรัพย
25. หามนำอาวุธ วัตถุระเบิดหรือเชือ้ เพลิงมาไวในบริเวณหอพัก
26. ขอปฏิบตั อิ นื่ ๆ ทีก่ ำหนดโดยประกาศมหาวิทยาลัย
ทัง้ นี้ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 38/2548 เรือ่ ง กฎของหอพักนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 และใหใชประกาศฉบับนีแ้ ทน
จึงประกาศเพือ่ ใหนกั ศึกษาทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
(ลงชือ่ ) ลิขติ อมาตยคง
(ผชู ว ยศาสตราจารยลขิ ติ อมาตยคง)
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 39/2548)

เรือ่ ง เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินกั ศึกษาทีพ่ กั ในหอพัก
*******************
เพือ่ ใหการดำเนินการเกีย่ วกับกฎของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงกำหนดเกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินกั ศึกษาทีพ่ กั ในหอพัก ดังนี้
1. นักศึกษาทีพ่ กั ในหอพักทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน
2. ลักษณะความผิดและเกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินกั ศึกษาทีพ่ กั ในหอพัก มีดงั นี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

ลักษณะความผิด
นำบุคคลอืน่ ทีไ่ มไดรบั อนุญาตขึน้ หอพัก
หรือเขาพักในหองพักของตน
ถอดถอน ดัดแปลง โยกยาย ตอเติมวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ
ประจำหอพัก หรือทาสีทบั หมายเลยครุภณ
ั ฑ
ไมสง กุญหองพักคืน ตามวัน/เวลาทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
เขาหอพักหลังเวลาทีก่ ำหนดโดยไมไดรบั อนุญาต
นำอุปกรณไฟฟาบางชนิดมาใชในหอพัก เชน ตอู บไฟฟา
เตาขดลวด กาตมน้ำไฟฟา เครือ่ งซักผา ตเู ย็น โทรทัศน
เครือ่ งปรับอากาศ
เลีย้ งสัตวในหอพัก
ไมปฏิบตั ติ ามระเบียบการใชหอ งคอมพิวเตอรในหอพัก
จอดรถไมเปนระเบียบ หรือจอดรถในทีห่ า มจอด
สูบบุหรีใ่ นบริเวณอาคารหอพัก
ปนหอพัก
สงเสียงดังรบกวนหรือกระทำการใด ๆ อันเปนการกอกวน
ความสงบ
หามกระทำการใด ๆ ทีส่ อ เปนการอนาจาร ซึง่ เปนที่
เสือ่ มเสียวัฒนธรรม
ไมเก็บทรัพยสนิ ของตนออกจากหองพัก เมือ่ ยายออกจาก
หอพักหรือเมือ่ ปดภาคการศึกษา
ประกอบการ หรือใหการสนับสนุนกิจการเพือ่ หารายได
ในเชิงพาณิชยในหอพัก

เกณฑตดั คะแนน
ตัดคะแนน 10-20 คะแนน
ตัดคะแนน 10-20 คะแนน
ตัดคะแนน 10-20 คะแนน
ตัดคะแนน 10-20 คะแนน
ตัดคะแนน 10-20 คะแนน
ตัดคะแนน 10-20 คะแนน
ตัดคะแนน 10-20 คะแนน
ตัดคะแนน 10-20 คะแนน
ตัดคะแนน 10-20 คะแนน
ตัดคะแนน 10-30 คะแนน
ตัดคะแนน 10-30 คะแนน
ตัดคะแนน 10-30 คะแนน
ตัดคะแนน 10-30 คะแนน
ตัดคะแนน 10-40 คะแนน

305

ลักษณะความผิด
เกณฑตดั คะแนน
2.15 ยินยอมใหบคุ คลภายนอกทีไ่ มไดรบั อนุญาตเขาพักใน
ตัดคะแนน 20-40 คะแนน
หองพักแทนตน หรือยินยอมใหบคุ คลภายนอกทีไ่ มไดรบั
อนุญาตเขาพักรวมกับตน
2.16 กระทำการโดยประมาท เลินเลอ เปนเหตุใหเกิดความ
ตัดคะแนน 20-60 คะแนน
เสียหายในหอพัก
2.17 ทำลายทรัพยสนิ หอพัก หรือกอใหเกิดความเสียหาย
ตัดคะแนน 20-60 คะแนน
ในหอพัก
2.18 เสพ หรือมีไวในครอบครองซึง่ สุรา สิง่ เสพติดตองหาม
ตัดคะแนน 20-80 คะแนน
และของมึนเมา
2.19 กอการทะเลาะวิวาท และทำรายรางกายผอู นื่
ตัดคะแนน 20-80 คะแนน
2.20 เลนการพนัน
ตัดคะแนน 40-60 คะแนน
2.21 ลักทรัพย
ตัดคะแนน 40-80 คะแนน
2.22 เมาสุราอาละวาด
ตัดคะแนน 41-80 คะแนน
2.23 นำอาวุธ วัตถุระเบิด หรือเชือ้ เพลิงอันอาจกอใหเกิด
ตัดคะแนน 40-100 คะแนน
อันตรายหรือเกิดอัคคีภยั มาไวในบริเวณหอพัก
2.24 กรณีความผิดอืน่ ๆ นอกเหนือจากขอ 2.1-2.23 เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ
ใหอยใู นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
3. ในกรณีความผิดตามขอ 2.1-2.15 ใหอาจารยทปี่ รึกษาหอพัก กรรมการหอพักนักศึกษา
1 คน หัวหนาหนวยหอพักทีป่ ฏิบตั หิ นาทีร่ บั ผิดชอบหอพักนัน้ ๆ รวมเปนกรรมการพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติ
4. ในกรณีความผิดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2543
ใหงานหอพักนักศึกษา เสนอตอคณะกรรมการสอบสวนวินยั นักศึกษาประจำหอพักพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติ
5. หากนักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติ เนือ่ งจากฝาฝนกฎของหอพัก และหรือกระทำ
ผิดวินยั นักศึกษา รวมกันเกินกวา 40 คะแนน จะถูกตัดสิทธิก์ ารอยหู อพักทันที โดยไมคนื เงินคาบำรุง
หอพัก และไมมสี ทิ ธิส์ มัครเขาอยหู อพักตลอดไป
6. ใหกรรมการในขอ 3 และ 4 พิจารณาการกระทำผิดและเสนอผลการตัดคะแนนความ
ประพฤตินกั ศึกษาทีพ่ กั ในหอพัก ตอกองกิจการนักศึกษา เพือ่ เสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษ
ตอไป
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7. ใหยกเลิกประกาศฝายกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ 17/2538) เรือ่ ง การหักคะแนนความ
ประพฤตินกั ศึกษาทีพ่ กั ในหอพัก ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และใหใชประกาศฉบับนีแ้ ทน
จึงประกาศมาเพือ่ ใหนกั ศึกษาทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
(ลงชือ่ ) ลิขติ อมาตยคง
(ผชู ว ยศาสตราจารยลขิ ติ อมาตยคง)
รองอธิการบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศฝายกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ 45/2540)
เรือ่ ง กำหนดเวลาการปด-เปด หอพักนักศึกษาหญิง
*******************
ตามทีม่ หาวิทยาลัยไดจดั สรางรัว้ หอพักนักศึกษาหญิง เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการดูแล
ชีวติ และทรัพยสนิ ใหกบั นักศึกษาหญิงนัน้ ฝายกิจการนักศึกษา ไดนำเรือ่ งเขาพิจารณาในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครัง้ ที่ 12/2540 เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2540 มีมติดงั นี้
วันอาทิตย - พฤหัสบดี ปดประตูรวั้ และประตูอาคารหอพักเวลา 23.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.
วันศุกร - เสาร
ปดประตูรวั้ และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.
วันกอนวันหยุดนักขัตฤกษ ปดประตูรวั้ และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.
หากนักศึกษามีความจำเปนตองเขาหอพักหลังเวลาที่กำหนด จะตองไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอกั ษร จากอาจารทปี่ รึกษาประจำหอพัก หรือผทู ไี่ ดรบั มอบหมาย ทัง้ นี้ จะเริม่ ปฏิบตั ิ
ตัง้ แต วันที่ 9 มกราคม 2541 เปนตนไป
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2540
(ลงชือ่ ) อำนวย คำตือ้
(รองศาสตราจารยอำนวย คำตือ้ )
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 654/2551)
เรือ่ ง ระเบียบปฏิบตั ขิ องหอพักสวัสดิการนักศึกษา
(หอพัก เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
*******************
เพือ่ ความรอบคอบรัดกุม เกิดประโยชนสงู สุดตอผพู กั อาศัย ผปู ระกอบการ และมหาวิทยาลัย
และเพือ่ ความเรียบรอยในการดำเนินงานของสำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรวมลงทุน
กอสรางสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 12
กุมภาพันธ 2551 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ ง ระเบียบปฏิบตั ขิ องหอพักสวัสดิการ
นักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ) เพือ่ ใหผพู กั อาศัยไดยดึ ถือปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 654/2551) เรือ่ ง กฎของ
หอพักสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“หอพัก”
หมายถึง หอพักสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนักงาน”
หมายถึง สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“ผพู กั อาศัย” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบุคคลอืน่ ๆ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 ระเบียบปฏิบตั ขิ องหอพักสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ) กำหนดเปนขอ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
4.1 ในการจองหองพัก ผพู กั อาศัยจะตองชำระเงินคามัดจำ 1,400 บาท หากยกเลิก
การจอง สำนักงานจะไมคนื เงินคามัดจำทุกกรณี เมือ่ ผพู กั อาศัยเขาพักจริง
ตามทีจ่ อง สำนักงานจะเก็บเงินคามัดจำไวเปนเงินคาประกันตอไปและจะ
คืนใหเมือ่ ผพู กั อาศัยยายออกจากหอพัก
4.2 กรณีทผี่ พู กั อาศัยไดทำการจองหองพักเรียบรอยแลว หากตองการยกเลิก
การจอง จะตองยกเลิกภายใน 15 วัน นับจากวันจอง หากไมมายกเลิกภายใน
กำหนด สำนักงานจะถือวาผพู กั อาศัยยืนยันการจองและเขาอยหู อ งพักดังกลาว
และผพู กั อาศัยจะตองชำระคาหอพักไมมขี อ ยกเวนทุกกรณี
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4.3 ผพู กั อาศัยจะตองทำสัญญาเชา 1 ป และจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพัก
ใหครบตามสัญญาและในกรณีทยี่ า ยออกกอนหมดสัญญา สำนักงานจะไมคนื
เงินคาธรรมเนียมหอพักทีไ่ ดชำระแลวทุกกรณี
4.4 เมือ่ ผพู กั อาศัยไดรบั มอบหองพักแลว ผพู กั อาศัยจะตองตรวจเช็คหองพัก
พรอมทัง้ อุปกรณเครือ่ งใชภายในหองพักใหเรียบรอยกอนเขาพัก หากมีสงิ่ ใด
ขาดหายหรือชำรุดแตกหัก ใหทกั ทวงกอนเขาพัก หากไมมกี ารทักทวงใด ๆ
สำนักงานจะถือวาหองพักอยใู นสภาพทีเ่ รียบรอย และวัสดุ อุปกรณรวมถึง
ครุภณ
ั ฑมคี รบตามทีส่ ำนักงานจัดให
4.5 ผพู กั อาศัยทีเ่ ชาหองพัก แตไมไดลงทะเบียนเรียน จะตองติดตอขอชำระคา
ธรรมเนียมหอพักทีส่ ำนักงานภายใน 10 วัน นับจากวันเปดภาคเรียน
หากชำระชากวากำหนดผพู กั อาศัยตองชำระคาปรับ 50 บาท ตอภาคการศึกษา
หากไมไปติดตอชำระเงินคาธรรมเนียมหอพัก ผพู กั อาศัยจะมีหนีส้ นิ คางชำระ
และไมสามารถลงทะเบียนในเทอมตอไปได หรือไมสามารถขอแจงจบ
การศึกษาได ในกรณีผทู จี่ ะจบการศึกษา
4.6 ผพู กั อาศัยจะพักไดไมเกินหองละ 2 คน และตองพักตามรายชือ่ ทีแ่ จง
กับสำนักงานเทานัน้ ไมอนุญาตใหผพู กั อาศัย เปลีย่ นแปลง หรือโยกยาย เวนแต
ไดรบั อนุญาตจากผจู ดั การหอพักเทานัน้
4.7 ผพู กั อาศัยจะตองชำระเงิน คาไฟฟา-คาน้ำประปาทีใ่ ชจริงตามมิเตอรในราคา
ทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดและจะตองชำระภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเกิน
วันทีก่ ำหนดจะถูกปรับ วันละ 10 บาทและจะดำเนินการตัดไฟฟา-น้ำประปา
ในวันที่ 20 ของทุกเดือน
4.8 ในกรณีทหี่ อ งพักถูกตัดไฟฟา-น้ำประปาใหผพู กั อาศัยติดตอชำระหนีค้ า
ไฟฟา-น้ำประปา พรอมกับจายคาดำเนินการในการตอไฟฟา-น้ำประปา
เปนเงิน 100 บาท แลวสำนักงานจะดำเนินการตอไฟฟา-น้ำประปาใหภายใน
24 ชัว่ โมง
4.9 หากผพู กั อาศัยคนใดทำผิดกฎหอพัก จนไดรบั ดำเนินการตามระเบียบหอพัก
และถูกลงโทษถึงขัน้ ถูกสัง่ พักการเรียน หรือตองออกจากหอพักอยางใด
อยางหนึง่ หรือทัง้ สองอยาง ผพู กั อาศัยจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพัก
ใหครบตามสัญญา
4.10 ผพู กั อาศัยทีห่ มดสัญญาเชา และไดแจงความประสงคตอ สัญญาเชา เพือ่ ความ
สะดวกของผพู กั อาศัยสำนักงานจะเปลีย่ นเงินคาประกันของปการศึกษาเดิม
เปนคามัดจำในการจองหองพัก และเมือ่ ผพู กั อาศัยเขาพักตามทีจ่ องจริง สำนักงาน
จะเปลีย่ นคามัดจำดังกลาว เปนคาประกันตอไป
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4.11 ผพู กั อาศัยทีห่ มดสัญญาเชา และไมตอ สัญญา สามารถติดตอขอคืนเงินคา
ประกันไดภายใน 1 ปการศึกษาถัดไป หากพนกำหนด สำนักงานจะถือวา
ผพู กั อาศัยสละสิทธิก์ ารขอคืนเงินคาประกัน และจะนำเงินดังกลาวเปน
สวัสดิการและจัดกิจกรรมในหอพักตอไป
4.12 ผพู กั อาศัยตองสงคืนกุญแจและคียก ารด เมือ่ ยายออกจากหอพัก หากไมสง คืน
สำนักงานจะหักเงินคากุญแจและคียก ารด จากคาประกันเปนจำนวนเงิน 100
บาท ตอกุญแจ 1 ดอก และ 100 บาทตอคียก ารด 1 ใบ
4.13 ผพู กั อาศัยตองเก็บรักษาใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระคามัดจำ หรือรับกุญแจ
เขาหอพัก หรือใชเปนหลักฐานในการขอคืนเงินคาประกัน และจะตองนำ
หลักฐาน เชน บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน บัตรตางดาวหรือหนังสือเดินทาง
มาแสดง เพือ่ รับเงินประกันของเสียหายคืน
หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วของตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงชือ่ ) อารมย ตัตตะวะศาสตร
(ผชู ว ยศาสตราจารยอารมย ตัตตะวะศาสตร)
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 655/2551)
เรือ่ ง กฎของหอพักสวัสดิการนักศึกษา
(หอพัก เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
*******************
เพือ่ ความเปนระเบียบเรียบรอยของผพู กั อาศัย ในหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกนและเพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ตลอดจนเปนการเสริมสรางใหนกั ศึกษา
ผพู กั อาศัย มีสว นรวมในการดูแลรักษาอาคารหอพัก วัสดุและอุปกรณ ภายในหอพักนักศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรวมลงทุน
กอสรางสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ครัง้ ที่ 1/2551 เมือ่ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ
2551 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ ง กฎของหอพักสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
เพือ่ ใหผพู กั อาศัยไดยดึ ถือปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 655/2551) เรือ่ ง กฎของ
หอพักสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“หอพัก”
หมายถึง หอพักสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนักงาน”
หมายถึง สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา
(เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“ผพู กั อาศัย” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบุคคลอืน่ ๆ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 กฎของหอพักสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ) กำหนดเปนขอปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 ผพู กั อาศัยตองปฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎขอบังคับของหอพักอยางเครงครัด
4.2 ผพู กั อาศัยตองปฏิบตั เิ ยีย่ งสุภาพชน ทัง้ ในดานการแตงกายและความประพฤติ
4.3 ผพู กั อาศัยตองไมกอ ใหเกิดความเดือนรอน รำคาญ หรือเสียหายแกผอู นื่ เชน
สงเสียงดัง ดืม่ สุรา หรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล สูบบุหรีห่ รือยาเสพติด ทะเลาะ
วิวาท ลักขโมยทรัพยสนิ เลนการพนัน พฤติกรรมชสู าว หรือปนหอพัก
4.4 ผพู กั อาศัยตองไมนำสิง่ ผิดกฎหมาย วัตถุระเบิด ยาเสพติด หรือของมึนเมา
มาไวในหองพักหรือหอพัก
4.5 ผพู กั อาศัยไมควรนำทรัพยสนิ มีคา มาเก็บรักษาไวในหอพัก สวนสิง่ ของมีคา
ทีม่ คี วามจำเปนตองใชในการศึกษา ผพู กั อาศัยตองดูแลรักษาดวยตัวเอง
หากมีการสูญหายเกิดขึน้ สำนักงานจะไมรบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ แตสำนักงาน
จะตรวจสอบและติดตามให
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4.6 เมือ่ เกิดเหตุการณไมสงบภายในหอพักผพู กั อาศัยตองแจงสำนักงาน หากเหตุ
เกิดชวงสำนักงานปดทำการใหแจงกรรมการหอพัก อาจารยทปี่ รึกษาหอพัก
หรือ รปภ.ทีด่ แู ลหอพัก เพือ่ จะไดเขาระงับเหตุเบือ้ งตนและแจงเหตุตามลำดับ
ตอไป
4.7 พนักงานของสำนักงานมีสทิ ธิเ์ ขาตรวจเช็คหองพักไดตามเวลาสมควร
4.8 หามผพู กั อาศัยปรุงอาหารในหอพัก และหามนำสัตวเลีย้ งมาเลีย้ งในหอพัก
โดยเด็ดขาด
4.9 ผพู กั อาศัยจะตองชวยกันรักษาความสะอาดในหองพัก บริเวณหนาหองพัก
บริเวณรอบ ๆ หอพักและตองนำขยะไปทิง้ ในทีจ่ ดั ใหเทานัน้
4.10 เพือ่ ความสะดวกในการทำความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
รวมถึงปองกันการสูญหายของรองเทาใหผพู กั อาศัยเก็บรองเทาในหองพัก
ไมใหนำมาวางหนาหองพักหรือทางเดิน
4.11 หามผพู กั อาศัยตอกตะปู ตอเติม ติดรูปภาพภายในหองพัก หากฝาฝนจะถูก
ปรับจุดละ 100 บาท
4.12 หามติดตัง้ วัสดุ-อุปกรณตา ง ๆ เชน เครือ่ งทำน้ำอนุ เครือ่ งซักผา และอืน่ ๆ ที่
ตองมีการเจาะผนังหรือตอเติม เวนแตไดรบั อนุญาตจากสำนักงานกอน และ
จะตองดำเนินการโดยชางประจำสำนักงานเทานัน้ หากฝาฝนผพู กั อาศัยจะตอง
ชดใชตามจริงหรือปรับปรุงสภาพทีท่ ำการเจาะหรือตอเติมใหอยใู นสภาพเดิม
4.13 ผพู กั อาศัยตองรักษาหองพักและอุปกรณเครือ่ งใช รวมถึงครุภณ
ั ฑภายใน
หองพักให สะอาด เรียบรอยคงสภาพดีอยเู สมอ
4.14 ในกรณีที่ วัสดุ-ครุภณ
ั ฑ ในหองพักชำรุดอยใู นสภาพใชงานไมได ใหผพู กั
อาศัยแจงซอม โดยกรอกแบบฟอรมและสงทีส่ ำนักงาน หากการซอม วัสดุครุภณ
ั ฑทชี่ ำรุดโดยการเสือ่ มสภาพสำนักงานจะเปนผรู บั ผิดชอบคาใชจา ย
แตหากการชำรุดนัน้ เกิดจากการกระทำของผพู กั อาศัย ผพู กั อาศัยจะตอง
รับผิดชอบคาใชจา ยนัน้
4.15 ผพู กั อาศัยตองรับผิดชอบ ในการชดใชคา เสียหายของทรัพยสนิ ภายในหองพัก
ของตน และชดใชคา เสียหายของทรัพยสนิ สวนรวมในหอพัก อันเกิดจากการ
กระทำของตนเอง ตามราคาทีส่ ำนักงานประเมิน
4.16 หามผพู กั อาศัยนำบุคคลทีย่ งั มิไดรบั อนุญาตจากสำนักงานเขาพักอาศัยในหองพัก
4.17 ผพู กั อาศัยตองใหผมู าเยีย่ มออกจากหอพักกอนเวลาปดหอพัก มิฉะนัน้ ถือวา
ผพู กั อาศัยละเมิดขอบังคับหอพัก
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4.18 ผพู กั อาศัยทีเ่ ปนนักศึกษาปริญญาตรี ตองเขา-ออกหอพักตามเวลาทีก่ ำหนด
- หอพักเปดเวลา 05.00 น.
- วันศุกร-เสาร และวันกอนวันหยุดนักขัตฤกษ หอพักปด เวลา 24.00 น.
- วันอาทิตย-พฤหัสบดี หอพักปด เวลา 23.00 น.
เวนแตมเี หตุจำเปนทีต่ อ งขออนุญาตและแจงใหผจู ดั การหอพักทราบกอน
4.19 หามผพู กั อาศัยจัดงานรืน่ เริงสังสรรคใด ๆ ในหอพัก เวนแตไดรบั อนุญาต
จากผจู ดั การหอพักเปนลายลักษณอกั ษรแลวเทานัน้
4.20 การพักอาศัยรวมกันในหอพัก ผพู กั อาศัยควรใหความชวยเหลือรวมมือใน
กิจการ ตลอดทัง้ กิจกรรมทีห่ อพักจัดขึน้ ทุกครัง้
4.21 หากผพู กั อาศัยทำการใด ๆ ก็ตาม อันกอใหผพู กั อาศัยรวมหองพักอยไู มได
ผพู กั อาศัยจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพักในราคาตอหองพักนัน้ ๆ
4.22 เมือ่ ผพู กั อาศัยยายออกจากหองพักจะตองทำความสะอาดหองพักใหอยใู น
สภาพทีส่ ะอาด เรียบรอยพรอมทีจ่ ะใหผพู กั อาศัยคนใหมสามารถเขาพักอาศัย
ได หากสำนักงานตรวจเช็คสภาพหองพัก พบวาไมมกี ารทำความสะอาด
ใหเรียบรอย สำนักงานจะหักคาทำความสะอาด จากคาประกันของเสียหาย
เปนเงิน 200 บาท/หอง
4.23 ผพู กั อาศัยตองสงคืนกุญแจและคียก ารด เมือ่ ยายออกจากหอพัก
4.24 ผพู กั อาศัยทีต่ อ งการยายสิง่ ของออกจากหอพัก จะสามารถยายไดกต็ อ เมือ่ แจง
ใหสำนักงานทราบและนำใบแจงยายสิง่ ของออกดังกลาวยืน่ ตอ รปภ. แลว
เทานัน้
4.25 ในการยายสิง่ ของเขาหรือออก จะตองดำเนินการตามเวลาทีก่ ำหนด คือ
03.00 - 17.00 น.
หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบ และ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วของตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551
(ลงชือ่ ) อารมย ตัตตะวะศาสตร
(ผชู ว ยศาสตราจารยอารมย ตัตตะวะศาสตร)
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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กฎหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยการปรับและลงโทษผไู มมสี ทิ ธิเ์ ขาพักอาศัยในหอพัก พ.ศ. 2523
*******************
เพือ่ ใหการบริหารงานหอพักนักศึกษาดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ อำนวยประโยชนแก
นักศึกษาในการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ดวยความเรียบรอยสงบสุข และเหมาะสมกับสภาวะการณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน อาศัยอำนาจตามความขอ 68.2 และขอ 72 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2521 จึงวางกฎไวดงั ตอไปนี้
1. นักศึกษาทีเ่ ขาพักอาศัยโดยไมมสี ทิ ธิตอ งถูกปรับคนละ 500 บาท
2. นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิพ์ กั อาศัยในหอพัก หากยินยอมใหนกั ศึกษาทีไ่ มมสี ทิ ธิเ์ ขาพักอาศัย
ในหอพัก หรือบุคคลภายนอกเขาพักอาศัยอยดู ว ยกับตนตองถูกปรับเปนเงิน 500 บาท
3. หากนักศึกษาผใู ดฝาฝนกฎนีเ้ ปนครัง้ ทีส่ องตองถูกปรับเปนเงิน 500 บาท และหมดสิทธิ์
เขาพักอาศัยในหอพักทันที โดยไมไดรบั คืนเงินคาบำรุงหอพัก
4. ใหหวั หนาสำนักงานหอพักนักศึกษา หรือผทู อี่ ธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมาย
เปนผดู ำเนินการใหเปนไปตามกฎนี้
ทัง้ นี้ ใหใชกฎนีต้ งั้ แตวนั ถัดจากประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2523
(ลงชือ่ ) กวี ทังสุบตุ ร
(ศาสตราจารย นายแพทยกวี ทังสุบตุ ร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

หมวดที่ 4
กิจกรรมนักศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าดวย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙
*********************

เพื่อใหกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสวนสําคัญ
ของการเรี ย นรู  ส  ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาได รู  จั ก ใช สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องตนเองภายใต บ ทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมายขอบังคับระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีรูจักรับผิดชอบ
ต อ ตนเองสั ง คมและประเทศชาติ ต ลอดจนให ไ ด รั บ การฝ ก ฝนในการอยู  ร  ว มกั น ด ว ยความ
สงบเรี ย บร อ ยมี ส ามั ค คี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตย อั น เป น ตั ว อย า งที่ ค วรยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ แ ละ
ไดรับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๕ เมษายน ๒๕๕๙ จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
บรรดาขอบังคับระเบียบ และประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายความวา คณะวิชาหรือสวนงานที่เทียบเทาคณะที่
เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีของคณะ หรือหัวหนาสวนงาน
ที่เทียบเทาคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
“รองคณบดี”
หมายความวา รองคณบดีทไี่ ดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบ
ดูแลกิจการนักศึกษาของคณะ
“นักศึกษา”
หมายความวา นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่ ศึ ก ษา
ในระดับปริญญาตรี
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“ที่ปรึกษา”

หมายความวา ที่ ป รึ ก ษาองค ก รกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะได แ ต ง ตั้ ง จาก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่จบ
การศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี
“องคการนักศึกษา” หมายความวา องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภานักศึกษา” หมายความวา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
“สโมสรนักศึกษาคณะ” หมายความวา สโมสรนักศึกษาคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
“ชมรม”
หมายความวา กลุมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน
กิจกรรมประเภทเดียวกันสังกัดองคการ
นักศึกษา
“ชุมนุม”
หมายความวา กลุมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน
กิ จ กรรมประเภทเดี ย วกั น สั ง กั ด สโมสร
นักศึกษาคณะตางๆ
“กลุมนักศึกษา” หมายความวา กลุ  ม นั ก ศึ ก ษาที่ จ ดทะเบี ย นเพื่ อ ดํ า เนิ น
กิจกรรมหาสมาชิกสําหรับสมัครเขารับการ
เลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารองคการ
นักศึกษา
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในการตีความหรือกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยนั้นถือเปนที่สุด
หมวด ๑
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบดวยผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษา เปนประธานกรรมการ
(๒) รองคณบดีหรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมายจากทุกคณะ
เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานพัฒนานักศึกษา
เปนกรรมการ
ไมเกิน ๕ คน
(๕) ประธานคณะกรรมการกิจการหอพักนักศึกษา
เปนกรรมการ
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(๖) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนกรรมการ
(๗) ที่ปรึกษาองคการนักศึกษา จํานวน ๑ คน
เปนกรรมการ
(๘) ที่ปรึกษาสภานักศึกษา จํานวน ๑ คน
เปนกรรมการ
(๙) นายกองคการนักศึกษา
เปนกรรมการ
(๑๐) ประธานสภานักศึกษา
เปนกรรมการ
(๑๑) ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๑๒) หัวหนางานในกองกิจการนักศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติ วิธกี ารไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการตาม
(๔) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบตั กิ ารดําเนินกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพโดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งาน เพื่ อ ทํ า การใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษามอบหมาย
(๔) ควบคุมดูแล และอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมขององคการ
นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษา
(๕) พิจารณากลั่นกรองโครงการและอนุมัติงบประมาณขององคการนักศึกษา
และสภานักศึกษา
(๖) งานอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๘ การดําเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมใหพัฒนาตนเองใหมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(๒) สงเสริมความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจ
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา
(๓) สงเสริมความสามารถในการทํางานเปนกลุม มีภาวะผูน าํ มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม
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(๔) ส ง เสริ ม ความสามารถในการสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การเขี ย น และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) สงเสริมใหรูจักใชสิทธิและหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
เคารพสิทธิและหนาที่ของผูอื่น
(๖) สงเสริมใหมีความสามัคคี มีนํ้าใจนักกีฬา มีบุคลิกภาพและพลานามัยที่ดี
(๗) สงเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณอนั ดีงามของชาติ
(๘) สงเสริมการมีจิตสํานึก รับผิดชอบ รักสถาบัน สรางความผูกพันและสราง
ชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของนักศึกษา
ขอ ๙ นักศึกษามีสิทธิ เสรีภาพ ดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษายอมมีความเสมอภาคกันในความคุมครองแหงระเบียบนี้
(๒) นักศึกษามีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเสรีโดยเปดเผย ภายใตบทบัญญัติ
แหงกฎหมายและระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(๓) นักศึกษาคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน มีสิทธิเสนอขอคิดเห็นหรือยื่นเรื่อง
เพื่อรองเรียนตออธิการบดีเมื่อเห็นวาตนไมไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม
(๔) นักศึกษามีสทิ ธิเทาเทียมกันในการเสนอตัวเพือ่ เขารับเลือกตัง้ และออกเสียง
เลือกตั้งตามที่กําหนดในระเบียบนี้
(๕) นักศึกษามีเสรีภาพในการศึกษาหาความรูและหาประสบการณทั้งในและ
นอกหลักสูตรตามความสามารถของตน
(๖) นักศึกษามีเสรีภาพที่จะรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๑๐ นักศึกษามีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรอยางเต็มกําลังความสามารถ
(๒) ปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบประกาศคําสั่งของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตน
ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
(๓) ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามที่กําหนดในระเบียบนี้ นักศึกษาที่ไมไปใช
สิทธิเลือกตัง้ โดยไมแจงเหตุอนั สมควรใหเสียสิทธิในการเสนอตัวเพือ่ เขารับการเลือกตัง้ การรองเรียน
การคัดคาน และการลงชื่อถอดถอนผลการเลือกตั้ง โดยจะไดสิทธิดังกลาวกลับคืนหลังจากไปใช
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในครั้งตอไป
(๔) ธํารงไวซึ่งความสามัคคีเกียรติยศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
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(๕) ผดุงไวซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
(๖) รับผิดชอบตอตนเองและสังคมและสถาบัน
หมวด ๔
การจัดส่วนบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๑๑ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแบงเปน ๒ สวนคือ
(๑) องคการนักศึกษา เรียกยอวา อน.มข. และเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Khon
Kaen University Student Union มีคํายอวา KKUSC
(๒) สภานักศึกษา เรียกยอวา สน.มข. และเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Khon Kaen
University Student Council มีคํายอวา KKUSC
ใหองคการนักศึกษาและสภานักศึกษาอยูในการกํากับ ดูแลของรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษา
ขอ ๑๒ การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับคณะใหจดั ตัง้ เปนสโมสรนักศึกษาคณะ (Student
Union of Faculty) และใหอยูในการกํากับดูแลของคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย
หมวด ๕
องคการนักศึกษา
ขอ ๑๓ ใหมอี งคการนักศึกษาประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน
และชมรมตาง ๆ ของนักศึกษา
ขอ ๑๔ คณะกรรมการบริหาร จํานวนไมเกิน ๒๑ คน ประกอบดวย
(๑) นายกองคการนักศึกษา
(๒) อุปนายก คนที่ ๑
(๓) อุปนายก คนที่ ๒
(๔) อุปนายก คนที่ ๓
(๕) เลขานุการ
(๖) เหรัญญิก
(๗) ประชาสัมพันธ
(๘) ประธานฝายสงเสริมวิชาการ
(๙) ประธานฝายบําเพ็ญประโยชน
(๑๐) ประธานฝายศิลปวัฒนธรรม
(๑๑) ประธานฝายกีฬาและนันทนาการ
(๑๒) ประธานฝายคุณธรรมและจริยธรรม
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(๑๓) กรรมการอื่น ๆ (ที่ไมซํ้ากับลําดับที่ (๑) - (๑๒)) อีกไมเกิน ๙ คน
คณะกรรมการบริหารไดมาจากการเลือกตัง้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีซงึ่ ไมอยูร ะหวาง
การลาพักหรือถูกใหพักการศึกษาโดยเลือกจากกลุมนักศึกษาผูสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหาร
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาที่ของกรรมการ การเลือกตั้งเมื่อ
มีตําแหนงวางลงตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับองคการนักศึกษา โดยไมขัดหรือแยงตอ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศคําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย
(๒) กําหนดนโยบายการดําเนินงานประจําปขององคการนักศึกษาและนําไป
แถลงในที่ประชุมสภานักศึกษา
(๓) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ
สภานักศึกษา
(๔) พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณของคณะกรรมการบริหาร
ชมรมและกลุมนักศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ใหองคการนักศึกษา
สงโครงการและงบประมาณดังกลาวใหสภานักศึกษาเพือ่ พิจารณาและเสนอคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
(๕) ควบคุมดูแลและใหความสะดวกในการดําเนินงานของชมรมที่สังกัด
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม
(๖) รวมมือประสานงานและใหความสะดวกในการดําเนินงานของสโมสร
นักศึกษาคณะตาง ๆ
(๗) พิจารณาออกประกาศหรือขอปฏิบตั ขิ ององคการนักศึกษา กลุม นักศึกษา
และชมรมในสังกัดที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
(๘) เขารวมประชุมกับสภานักศึกษาในวาระทีเ่ กีย่ วของและตอบกระทูถ ามกับ
สภานักศึกษาแตไมมีสิทธิออกเสียงในการลงมติ
(๙) เสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารและชมรมในสังกัดตอ
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษากอนสงมอบงานใหคณะกรรมการบริหารชุดใหม
(๑๐) เสนอความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานดานกิจการ
นักศึกษา
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(๑๑) ประสานการดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น ๆ เพื่อดําเนิน
งานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักศึกษา
(๑๒) งานอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ คณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวยผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) นายกองคการนักศึกษา
เปนประธานกรรมการ
(๒) นายกสโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ เปนกรรมการ
(๓) ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา เปนกรรมการ
(๔) อุปนายกองคการนักศึกษา ๑ คน
เปนกรรมการและเลขานุการ
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการดําเนินงานใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ คณะกรรมการดําเนินงานมีหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาและประสานงานเพือ่ ใหการดําเนิน
งานขององคการนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
ขอ ๑๘ ใหกลุม นักศึกษาทีม่ วี ตั ถุประสงคและลักษณะการดําเนินกิจกรรมประเภทเดียวกัน
ในดานใดดานหนึ่งรวมกลุมจัดตั้งเปนชมรม
การจัดตั้ง การจดทะเบียน การตอทะเบียน และการยุบเลิกของชมรม ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการชมรมประกอบดวย
(๑) ประธาน
(๒) รองประธาน
(๓) เลขานุการ
(๔) เหรัญญิก
(๕) ประชาสัมพันธ
(๖) กรรมการฝายตาง ๆ อีกไมเกิน ๑๐ คน
ขอ ๒๐ คณะกรรมการชมรมมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารงานทั่วไปใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม
(๒) กําหนดนโยบาย จัดทําแผน โครงการ และงบประมาณประจําปของชมรม
เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
(๓) รับผิดชอบ ดูแล รักษาเอกสารและพัสดุของชมรม
(๔) เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบป พรอมรายงานวัสดุและ
ครุภัณฑตอคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด ๖
สภานักศึกษา
ขอ ๒๑ ใหมีสภานักศึกษาประกอบดวยสมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ ายในคณะซึ่ ง ไม อ ยู  ร ะหว า งการลาพั ก หรื อ ถู ก ให พั ก การศึ ก ษา
คณะละ ๒ คน โดยไมซํ้าชั้นป
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการเลือกตั้งสวนกลางกําหนด
การประชุมและวิธดี าํ เนินงานขอสภานักศึกษาวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง
และหนาที่ของสมาชิกสภานักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๒ ใหทปี่ ระชุมสภานักศึกษาในการประชุมครัง้ แรกเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษา
จากสมาชิกสภานักศึกษา ประกอบดวย
(๑) ประธานสภานักศึกษา
(๒) รองประธานสภา คนที่ ๑
(๓) รองประธานสภา คนที่ ๒
(๔) เลขานุการ
(๕) ประชาสัมพันธ
(๖) กรรมการอื่น ๆ (ที่ไมซํ้ากับลําดับที่ (๑) - (๕)) อีกไมเกิน ๕ คน
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาที่ของกรรมการ ตลอดจนการประชุม
และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการสภานักศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๓ สภานักศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํากับและติดตามการทํางานของคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
ใหเปนไปตามนโยบายที่แถลงไว
(๒) ตรวจสอบทรัพยสินและการบัญชีขององคการนักศึกษา
(๓) ประเมินผลการดําเนินงานขององคการนักศึกษา
(๔) ลงมติไมไววางใจกรรมการบริหารองคการนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือ
ทั้งคณะ เมื่อเห็นวาการดําเนิินงานขององคการนักศึกษาไมเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวหรือมี
ผลเสียตอผลประโยชนของนักศึกษาและมีผลทําใหกรรมการบริหารองคการนักศึกษาพนจาก
ตําแหนง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
(๕) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการศึกษา
(๖) พิจารณาอนุมตั ริ า งขอกําหนดงบประมาณประจําปทอี่ งคการนักศึกษาเสนอ
แลวสงไปยังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่สภานักศึกษารับเรื่อง
เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาใชเปนขอมูลประกอบการใหความเห็นชอบตอไป หากสภา

324
นักศึกษาพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ใหคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาอนุมัติ
ขอกําหนดงบประมาณดังกลาวตอไป โดยไมตองรอความเห็นจากสภานักศึกษา
(๗) งานอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๗
กลุ่มนักศึกษา การเลือกตั้งและการแต่งตั้ง
ขอ ๒๔ นักศึกษาทีจ่ ะเสนอตัวเขารับการเลือกตัง้ เปนคณะกรรมการบริหารตองดําเนินการ
จัดตั้งกลุมนักศึกษาและจดทะเบียนกลุมนักศึกษากอนการสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนคณะ
กรรมการบริหาร
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ การจัดตั้ง การจดทะเบียน การตอทะเบีบนการยุบเลิก
และหนาที่ของกลุมนักศึกษาใหเปนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษาใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลาง ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย โดยใหการเลือกตั้งสวนกลางมีอํานาจหนาที่ กําหนดวันเลือกตั้ง วิธีการรับสมัคร
วิธีการเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน การคัดคานการเลือกตั้ง การรับรองผลการ
เลือกตั้ง ตลอดจนดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยใหออกเปนประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสวนกลาง ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันกอนสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน ๕ วัน
นับแตวันเลือกตั้งในกรณีที่มีปญหาจนไมสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได ใหคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสวนกลางเสนอความเห็นใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยนั้น
ถือเปนที่สุด
ขอ ๒๖ ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง ถอดถอน และอนุมัติการลาออกของคณะกรรมการ
การบริหารและสมาชิกสภานักศึกษา
ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษานั้นใหอธิการบดีแตงตั้ง
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ มี ป  ญ หาในการเลื อ กตั้ ง ใด ๆ ที่ ทํ า ให ไ ม ส ามารถแต ง ตั้ ง ได ภ ายในเวลาที่ กํ า หนด
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยนั้นถือเปนที่สุด
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หมวด ๘
การจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะ
ขอ ๒๗ สโมสรนักศึกษาคณะประกอบดวยนักศึกษาทุกคนภายในคณะ โดยมีคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะทําหนาที่บริหารกิจกรรมของนักศึกษาทั้งปวงในคณะ
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ วิธกี ารไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง
และอํานาจหนาทีต่ ลอดจนการประชุมและวิธดี าํ เนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
คณะใหเปนไปตามประกาศของคณะ
ขอ ๒๘ ใหคณบดีเปนผูแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ
ขอ ๒๙ คณะอาจจัดใหมีชุมนุมของนักศึกษาดานวิชาการ วิชาชีพ บําเพ็ญประโยชนและ
ดานอื่น ๆ ตามที่คณะเห็นสมควร ทั้งนี้ ใหอยูในการควบคุมดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะ
ขอ ๓๐ คณะอาจจัดใหมปี ระกาศเกีย่ วกับกิจกรรมของนักศึกษาภายในคณะ ทัง้ นี้ ตองไม
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
หมวด ๙
การเงิน
ขอ ๓๑ เงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนบํารุงองคการนักศึกษา
(๒) เงินอุดหนุนบํารุงกีฬาองคการนักศึกษา
(๓) เงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ
(๔) เงินอุดหนุนบํารุงกีฬาสโมสรนักศึกษาคณะ
ขอ ๓๒ ใหกองกิจการนักศึกษามีหนาที่ควบคุมการใชจายเงินอุดหนุนบํารุงองคการ
นักศึกษาตามขอ ๓๑ (๑) ใหสาํ นักงานกีฬามีหนาทีค่ วบคุมการใชจา ยเงินอุดหนุนบํารุงกีฬาองคการ
นักศึกษา ตามขอ ๓๑ (๒) และใหคณะมีหนาทีค่ วบคุมการใชจา ยเงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษา
คณะและเงินอุดหนุนบํารุงกีฬาสโมสรนักศึกษาคณะตามขอ ๓๑ (๓) และ ๓๑ (๔)
ขอ ๓๓ การจัดสรรและการพิจารณาอนุมตั เิ งินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาตามขอ ๓๑ ใหเปน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๔ ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูจัดทําบัญชีเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาโดยอนุโลม
ตามระบบบัญชีราชการ เวนแตคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจะไดกําหนดระบบบัญชีเปน
อยางอืน่ หลักฐานทีใ่ ชในการลงบัญชีจะตองเก็บไวใหเปนระเบียบเพือ่ สะดวกแกการตรวจสอบและ
ใหติดประกาศผลการตรวจสอบบัญชีไวในที่เปดเผย
ขอ ๓๕ ใหอธิการบดีแตงตัง้ ผูต รวจสอบบัญชีไวทาํ การตรวจสอบบัญชีการเงินขององคกร
กิจกรรมและปดประกาศผลการตรวจสอบบัญชีไวในสถานทีเ่ ปดเผย โดยใหผตู รวจสอบบัญชีดาํ เนิน
การใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

326
ขอ ๓๖ ปบัญชีของเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ใหเปนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๗ ใหกองกิจการนักศึกษาจัดทํารายงานประจําปเกีย่ วกับการใชจา ยเงินบํารุงกิจกรรม
นักศึกษาเสนออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายใหดูแลงานดานกิจกรรมนักศึกษา โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั สิน้ ปบญ
ั ชีของเงินบํารุง
กิจกรรมนักศึกษาตามขอ ๓๖ โดยแสดงรายละเอียดตามแนบที่มหาวิทยาลัย
หมวด ๑๐
ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๓๘ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปตามเจตนารมณและ
วัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว ใหมที ปี่ รึกษาขององคกรกิจกรรมตาง ๆ ไดแก องคการนักศึกษา สภานักศึกษา
ชมรม กลุมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําและดูแล
กิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและดําเนินการตามครรลองที่ชอบดวยระเบียบ
แบบแผนและประเพณีนิยมอันดีงาม
ขอ ๓๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก
องคการนักศึกษาสภานักศึกษา ชมรม และกลุม นักศึกษาไดไมเกินองคกรกิจกรรมละ ๓ คน และที่
ปรึกษาแตละคนเปนทีป่ รึกษาไดไมเกิน ๓ องคกรกิจกรรมในเวลาเดียวกัน โดยผูท จี่ ะไดรบั แตงตัง้
ใหเปนที่ปรึกษาจะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาสวนงานที่ตนสังกัดกอนได
รับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา
ใหคณะแตงตั้งที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมระดับคณะ ซึ่งไดแก สโมสรนักศึกษาคณะ และ
ชุมนุม ไดไมเกินองคกรกิจกรรมละ ๓ คน และที่ปรึกษาแตละคนเปนที่ปรึกษาไดไมเกิน ๓ องคกร
กิจกรรมในเวลาเดียวกัน โดยผูที่จะไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาจะตองไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากหัวหนาสวนงานที่ตนสังกัดกอนไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาอาจไดรับคาตอบแทนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๐ การแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา กอนจึงนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้งตอไป
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บททั่วไป
ขอ ๔๑ นักศึกษาจะดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร สมาชิกสภานักศึกษา กรรมการชมรม
กรรมการบริหารสโมสรคณะ เกินกวาหนึ่งตําแหนงในเวลาเดียวกันมิได
ขอ ๔๒ การอนุมัติจัดกิจกรรม
(๑) ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติการจัดกิจกรรมของ
องคกรกิจกรรมตาง ๆ ไดแก องคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และกลุมนักศึกษา รวมทั้ง
อนุมัติการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะตาง ๆ และการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
กิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกเขารวม
(๒) ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติการจัดกิจกรรมรับ
นองใหมทจี่ ดั โดยองคกรกิจกรรมตาง ๆ ไดแก องคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุม นักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะ และชุมนุมหรือจัดรวมกันหลายองคกรกิจกรรม
(๓) ใหคณบดีหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายเปนผูอ นุมตั กิ ารจัดกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาคณะหรือชุมนุม
ขอ ๔๓ การจัดทําหนังสือ สิ่งตีพิมพ สิ่งวาดหรือสิ่งเขียน สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อใน
รูปแบบอืน่ ๆ ขององคกรกิจกรรมตาง ๆ ไดแก องคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุม นักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะ และชุมนุมเพื่อเผยแพรแกผูอื่น จะตองระบุชื่อ ที่อยู ของผูจัดทําหรือ
ผูรับผิดชอบและชื่อองคกรกิจกรรมนั้น ๆ ใหชัดเจนและไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา
ขององคกรกิจกรรมผูจัดทํา รวมทั้งตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๔๔ หามไมใหบคุ คลหรือกลุม บุคคลทีไ่ มไดถกู ตัง้ เปนองคกรกิจกรรม ไดแก องคการ
นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชุมนุม ออกประกาศ
ประชาสัมพันธ ทํากิจกรรม การนําปายชื่อ สัญลักษณ เอกสารในนามองคกรกิจกรรมที่มีชื่อ
มหาวิทยาลัยไปใช ยกเวนไดรับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร
หากมีการฝาฝนตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยกรณีเปน
นักศึกษาใหดําเนินการทางวินัยนักศึกษา กรณีเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหดําเนินการทาง
วินัยและในกรณีเปนบุคคลภายนอกใหดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๔๕ การดําเนินการใด ๆ ที่กระทําในนามขององคกรกิจกรรมตาง ๆ ไดแก องคการ
นักศึกษาสภานักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม หากเปนการฝาฝน
ระเบียบนี้หรือระเบียบขอบังคับและประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือฝาฝนกฎหมายซึ่งทําให
มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายผูมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบองคกรกิจกรรมนั้น ๆ ตองรับผิดชอบ
ตอกิจกรรมหรือการดําเนินการดังกลาว
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การแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
ขอ ๔๖ ระเบียบจะแกไขเพิ่มเติมไดโดย
(๑) คณะกรรมการบริหารจํานวนไมนอ ยกวา ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบริหาร
หรือสมาชิกสภานักศึกษาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด
ทีย่ งั คงสมาชิกภาพอยู หรือนักศึกษาจากทุกคณะไมนอ ยกวารอยละ ๑๐ ของจํานวนนักศึกษาทัง้ หมด
ยื่นญัตติขอแกไขเพิ่มเติมระเบียบตอสภานักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแกไข โดยใหสภานักศึกษา
พิจารณาเปน ๓ วาระ ในวาระที่ ๑ ขัน้ รับหลักการ ใหใชวธิ เี รียกชือ่ และตองมีเสียงเห็นชอบใหแกไข
เพิ่มเติมไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาเรียงลําดับ
รายขอ ใหถือเสียงขางมาก และในวาระที่ ๓ ขั้นรับรองการแกไขเพิ่มเติม ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ตองมีเสียงเห็นชอบในการใหแกไขเพิ่มเติมไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษา
ทัง้ หมดเมือ่ มีมติเห็นชอบใหแกไขเพิม่ เติมแลวใหประธานสภานักศึกษานําเสนออธิการบดี เพือ่ นํา
เขาพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
(๒) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาขอแกไขเพิ่มเติมและนําเสนออธิการบดี
เพื่อนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ขอ ๔๗ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะแกไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกระเบียบนี้ได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๘ ใหคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา กรรมการสภา
นักศึกษาและที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับเปน
คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาสมาชิกสภานักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา และทีป่ รึกษา
องคกรกิจกรรมแลวแตกรณีตามระเบียบนี้ จนกวาจะมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหม ใหชมรมและ
กลุมนักศึกษาที่จดหรือตอทะเบียนอยูแลวตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนชมรมและกลุมนักศึกษาตามระเบียบนี้จนกวาจะมีการประกาศ
ของมหาวิทยาลัยใหตอและจดทะเบียนใหมตามระเบียนนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณรงคชัย อัครเศรณี
(นายณรงคชัย อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 780/2558)
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
***********************
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดหลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา
ดวยนั้นเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพจึงกําหนดใหจัดทํา
แนวปฏิบตั สิ าํ หรับเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวม
กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณา
การของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 780/ 2558) เรื่อง
แนวปฏิบตั สิ าํ หรับเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 648/2556) และใหใชประกาศ
ฉบับนี้แทน
ขอ 3 ใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีอํานาจในการพิจารณาเทียบคาหนวยกิจกรรมจากการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยมหาวิทยาลัย องคกรกิจกรรมของนักศึกษา หนวยงานภายในหรือหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอ 4 การสงโครงการ กิจกรรมเพื่ออนุมัติหนวยกิจกรรม
4.1 ใหกองกิจการนักศึกษา คณะ สงโครงการกิจกรรมลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับโครงการกิจกรรมทีจ่ ดั ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 สําหรับโครงการกิจกรรมที่จัดระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน
และแยกประเภทของกลุมกิจกรรมเปน 5 ดาน เพื่อใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวม
กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนอนุมัติหนวยกิจกรรม
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4.2 ใหองคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุม นักศึกษา สงโครงการกิจกรรม
ทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ดั ผานกองกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชุมนุม สงโครงการกิจกรรมทีไ่ ดรบั
อนุมตั จิ ดั ผานคณะ เพือ่ ใหผรู บั ผิดชอบในกองกิจการนักศึกษา คณะ เปนผูบ นั ทึกขอมูลลงในระบบ
ทะเบียนกิจกรรมอยางนอย กอนจัดโครงการ กิจกรรม 3 วันทําการ เพื่อใหขึ้นในปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษา
4.3 ให กองกิจการนักศึกษา คณะ ขออนุมัติหนวยกิจกรรมผานระบบออนไลน
โครงการ กิจกรรม อยางนอย 3 วันทําการกอนจัดโครงการกิจกรรม
4.4 ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูต รวจสอบ อนุมตั หิ นวยกิจกรรมในระบบทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษา ภายใน 1 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับคํารองในระบบขออนุมัติหนวยกิจกรรม
ออนไลน
ขอ 5 การกําหนดรหัสกิจกรรม
ระบบทะเบียนกิจกรรมจะกําหนดรหัสกิจกรรม โดยรหัสกิจกรรมมีโครงสรางดังนี้
YYFFTTRUN ความหมาย YY= ปพ.ศ. FF=รหัสคณะ TT=ดาน RUN=เลขรัน
ตามตัวอยาง 529901001
ขอ 6 การบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนกิจกรรม
6.1 โครงการ กิจกรรมทีจ่ ดั หรืออนุมตั ใิ หจดั โดยกองกิจการนักศึกษาใหผรู บั ผิดชอบ
ในกองกิจการนักศึกษาเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
6.2 โครงการ กิจกรรมที่จัดหรืออนุมัติใหจัดโดยคณะหรือองคกรภายในใหผู
รับผิดชอบ ในคณะหรือหนวยงานเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
6.3 โครงการ กิจกรรมทีจ่ ดั โดยองคกรภายในภายนอกทีด่ าํ เนินการผานกองกิจการ
นักศึกษาใหผูรับผิดชอบในกองกิจการนักศึกษาเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
6.4 โครงการ กิจกรรมที่จัดโดยองคกรภายในภายนอกที่ดําเนินการผานคณะ
ใหผูรับผิดชอบในคณะเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
6.5 โครงการ กิจกรรมที่จัดรวมกันหลายคณะ ใหผูรับผิดชอบแตละคณะเปนผู
บันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
โดยให กองกิจการนักศึกษา คณะ องคกรภายใน บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
ใหเสร็จสิน้ หลังจากสิน้ สุดกิจกรรมนัน้ ๆภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถาไมทนั กําหนดเวลาใหทาํ
บันทึกพรอมเหตุผลความจําเปนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรม
แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเพือ่ ขออนุมตั เิ ปดระบบบันทึกรายชือ่ นักศึกษา
เปนกรณีไป
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ขอ 7 การกํากับติดตามและประเมินผล
7.1 ใหกองกิจการนักศึกษา รวบรวมและสรุปผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
ภายหลังสิน้ สุดแตละภาคการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบ
บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเพือ่ พิจารณาติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
7.2 ใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของ
คณะ รวบรวมและสรุปผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ภายหลังสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูร กั ษาการตามประกาศนีโ้ ดยมีอาํ นาจวินจิ ฉัยปญหาตามประกาศนี้
การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
ลงชื่อ เพียรศักดิ์ ภักดี
(รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์ ภักดี)
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง แนวปฏิบตั สิ าํ หรับเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการ
ายประกาศมหาวิ
ทยาลัยขอนแกน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแนบท
ขอนแก่
น
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขั้นตอนของผู
จัดโครงการกองกิจการนักศึกษา
ขันตอนของผูจ้ ดั โครงการกองกิจการนักศึกษา


2

แต่ละงาน
ขออนุมตั จิ ัดโครงการ

นักศึกษาตรวจสอบข้ อมูล
โครงการในปฏิทนิ กิจกรรม

เว็ป http://ilp.kku.ac.th
เวป

อนุมตั ิ

แต่ละงานส่งสําเนา
หนังสืออนุมตั โิ ครงการ/
กิจกรรมทีงานกิจกรรม
นักศึกษาอย่างน้ อย
 วันทําการ
ก่อนจัดโครงการเพือ
บันทึกข้ อมูลโครงการใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม
งานกิจกรรมนักศึกษา
ขออนุมัติหน่วยกิจกรรม

จัดโครงการตามทีกาํ หนด

นักศึกษา
เข้ าร่วมโครงการ

นักศึกษาลงชือในใบเซ็นชือ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ

แต่ละงาน
จัดเก็บรายชือนักศึกษา
ไว้ เป็ นหลักฐาน

ผ่านระบบออนไลน์

3
หลังเสร็จสินโครงการ
ผู้จัดโครงการ ส่งหลักฐาน รายชือ
นักศึกษาทีเข้ าร่วมกิจกรรมให้
ผู้ดูแลระบบในงานกิจกรรม
นักศึกษา โดยแนบหลักฐาน
เช่น ใบลงชือพร้ อมเซ็นกํากับทุกแผ่น
หนังสืออนุมตั เิ บิกจ่ายฯ

ผู้ดูแลระบบ
ในงานกิจกรรมนักศึกษา
บันทึกข้ อมูลนักศึกษาที
เข้ าร่วมลงในระบบทะเบียน
กิจกรรมภายในวันที 
ของเดือนถัดไปหลังจาก
สินสุดกิจกรรม

ระบบประมวลผล
และจัดเก็บข้ อมูล

จบโครงการ
งานกิจกรรมนักศึกษา

อนุมัติหน่วยกิจกรรม

ในระบบ

นักศึกษาตรวจสอบข้อมู ลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม
เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลั
ง ง
ภายหลั
เวปhttp://ilp.kku.ac.th
โครงการหรือกิจกรรมเสร็จสินแล้ วไม่เกิน 60 วัน
หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่ วยกิจกรรม
ของโครงการนัน ๆ ถูกต้ องแล้ ว
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัติงานดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิขับ้นตอนการปฏิ
ัติงานในการจั
แนบท
า
ยประกาศมหาวิ
ท
ยาลัยขอนแกน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขั้นตอนของผู
จัดโครงการ
หน่หน่
วยกิ
จการนั
ษาคณะ/หน่
วยงาน
ขันตอนของผู
จ้ ดั โครงการ
วยกิ
จการนักกศึศึกกษาคณะ/หน่
วยงาน


2

3
หลังเสร็จสินโครงการ

แต่ละหน่วยกิจการ
นักศึกษาคณะ/หน่วยงาน
ขออนุมัตจิ ัดโครงการ

นักศึกษาตรวจสอบข้ อมูล
โครงการในปฏิทนิ กิจกรรม
เวป
เว็
ป http://ilp.kku.ac.th

อนุมตั ิ

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ/หน่วยงาน

แต่ละหน่วยกิจการนักศึกษา

นักศึกษา
เข้ าร่วมโครงการ

คณะ/หน่วยงาน

บันทึกข้ อมูลโครงการอย่าง
น้ อย  วันทําการ
ก่อนจัดโครงการเพือ
บันทึกข้ อมูลโครงการใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ/หน่วยงาน
ขออนุมัติหน่วยกิจกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์ งานกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาลงชือในใบเซ็นชือ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ

แต่ละหน่วยกิจการนักศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
จัดเก็บรายชือนักศึกษา
ไว้ เป็ นหลักฐาน

จบโครงการ

อนุมัติหน่วยกิจกรรม

ในระบบ

หน่วยงาน โดยแนบหลักฐาน

เช่น ใบลงชือพร้ อมเซ็นกํากับทุกแผ่น
หนังสืออนุมตั เิ บิกจ่ายฯ

จัดโครงการตามทีกาํ หนด

อนุมัติหน่วยกิจกรรมในระบบ

งานกิจกรรมนักศึกษา

ผู้จัดโครงการ ส่งหลักฐาน
รายชือนักศึกษาทีเข้ าร่วม
กิจกรรมให้ ผ้ ูดูแลระบบในคณะ

ผู้ดูแลระบบในคณะ/หน่วยงาน
บันทึกรายชือข้ อมูล
รหัสนักศึกษาทีเข้ าร่วม
ลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
ภายในวันที  ของเดือนถัดไป
หลังจากสินสุดกิจกรรม

ระบบประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูล

นักศึกษาตรวจสอบข้อมู ลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม
เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลั
ง ง
เวปhttp://ilp.kku.ac.th
ภายหลั

โครงการหรือกิจกรรมเสร็จสินแล้ วไม่เกิน 60 วัน
หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่ วยกิจกรรม
ของโครงการนัน ๆ ถูกต้ องแล้ ว
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง แนวปฏิบตั สิ าํ หรับเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบขัตั ้นงิ ตอนการปฏิ
านในการจั
ดกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการของ
บัติงาน
แนบท
า
ยประกาศมหาวิ
ท
ยาลั
ยขอนแกน
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขั้นตอนของผู
จัดโครงการ
องคองค์
การนั
ษา/สภานั
ศึกษา/ชมรม
ขันตอนของผู
จ้ ดั โครงการ
การนักกศึศึกกษา/สภานั
กศึกก
ษา/ชมรม


2

3
หลังเสร็จสินโครงการ

องค์การนักศึกษา
สภานักศึกษา
ชมรม
ขออนุมตั จิ ัดโครงการ

นักศึกษาตรวจสอบข้ อมูล
โครงการในปฏิทนิ กิจกรรม
เวป
เว็ป http://ilp.kku.ac.th

องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม

จัดโครงการตามทีกาํ หนด

บันทึกข้ อมูลโครงการ
อย่างน้ อย  วันทําการ
ก่อนจัดโครงการ
ในระบบทะเบียนกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา
ขออนุมตั หิ น่วยกิจกรรม
ผ่านระบบออนไลน์

ส่งหลักฐาน รายชือนักศึกษาทีเข้ า
ร่วมกิจกรรมให้ งานกิจกรรมนักศึกษา
โดยแนบหลักฐาน
เช่น ใบลงชือพร้ อมเซ็นกํากับทุกแผ่น

หนังสืออนุมตั เิ บิกจ่ายฯ

อนุมตั ิ

งานกิจกรรมนักศึกษา

องค์การนักศึกษา
สภานักศึกษา
ชมรม

นักศึกษา
เข้ าร่วมโครงการ
ในปฏิทนิ กิจกรรม

นักศึกษาลงชือในใบเซ็นชือ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
องค์การนักศึกษา
สภานักศึกษา
ชมรม
จัดเก็บรายชือนักศึกษา
ไว้ เป็ นหลักฐาน

งานกิจกรรมนักศึกษา
บันทึกข้ อมูลนักศึกษา
ทีเข้ าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ลงในระบบทะเบียนกิจกรรม
ภายในวันที  ของเดือนถัดไป
หลังจากสินสุดกิจกรรม

ระบบประมวลผล
และจัดเก็บข้ อมูล

งานกิจกรรมนักศึกษา

อนุมัติหน่วยกิจกรรม

ในระบบ

จบโครงการ

นักศึกษาตรวจสอบข้อมู ลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม
เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลั
ง ง
ภายหลั
เวปhttp://ilp.kku.ac.th

โครงการหรือกิจกรรมเสร็จสินแล้ วไม่เกิน 60 วัน
หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่ วย
กิจกรรมของโครงการนัน ๆ ถูกต้ องแล้ ว

340
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัติงาน
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบขััต้นิงตอนการปฏิ
านในการจั
ดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
แนบท
า
ยประกาศมหาวิ
ท
ยาลั
ยขอนแกน
ของนั
กศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขั้นตอนของผู
จัดโครงการสโมสรนั
ษาชุชุมมนุมนุม
ขันตอนของผู
จ้ ดั โครงการสโมสรนักกศึศึกกษา

สโมสรนักศึกษา
ขออนุมตั จิ ัดโครงการ

2
นักศึกษาตรวจสอบข้ อมูล
โครงการในปฏิทนิ กิจกรรม
เว็
ป http://ilp.kku.ac.th
เวป

อนุมตั ิ

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ
ขออนุมตั หิ น่วยกิจกรรม
ผ่านระบบออนไลน์

หลังเสร็ จสินโครงการ
สโมสรนักศึกษา ชุมนุม
ส่งรายชือให้ ผ้ ูดูแลระบบ
หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ
โดยแนบหลักฐาน
เช่ น ใบลงชือพร้ อมเซ็นกํากับทุกแผ่น

สโมสรนักศึกษา ชุมนุม
จัดโครงการตามทีกาํ หนด
หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ
บันทึกข้ อมูลโครงการ
ในระบบทะเบียนกิจกรรม
อย่างน้ อย  วันทําการ
ก่อนจัดโครงการ

3

หนังสืออนุมตั เิ บิกจ่ายฯ

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ

นักศึกษา
เข้ าร่วมโครงการ
นักศึกษาลงชือในใบเซ็นชือ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ

ผู้จัดโครงการจัดเก็บรายชือ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ

บันทึกข้ อมูลนักศึกษาทีเข้ าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

ภายในวันที  ของเดือน
ถัดไปหลังจากสินสุดกิจกรรม

ระบบประมวลผล
และจัดเก็บข้ อมูล

งานกิจกรรมนักศึกษา

อนุมัติหน่วยกิจกรรม

ในระบบ

จบโครงการ

นักศึกษาตรวจสอบข้อมู ลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม
เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลั
ง ง
เวปhttp://ilp.kku.ac.th
ภายหลั
โครงการหรือกิจกรรมเสร็จสินแล้ วไม่เกิน 60 วัน
หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่ วย
กิจกรรมของโครงการนัน ๆ ถูกต้ องแล้ ว
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบขััต้นตอนการปฏิ
ิงานในการจั
บัติงานดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
แนบท
า
ยประกาศมหาวิ
ท
ยาลัยขอนแกน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขั้นตอนการเที
ยบหนวจ้ ยกิ
จกรรมจากหนกวศึยงานภายนอก
ขันตอนของผู
ดั โครงการสโมสรนั
กษา ชุมนุ ม


สโมสรนักศึกษา
ขออนุมตั จิ ัดโครงการ

2
นักศึกษาตรวจสอบข้ อมูล
โครงการในปฏิทนิ กิจกรรม

เวป
เว็
ป http://ilp.kku.ac.th
อนุมตั ิ

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ
ขออนุมตั หิ น่วยกิจกรรม
ผ่านระบบออนไลน์

หลังเสร็ จสินโครงการ
สโมสรนักศึกษา ชุมนุม
ส่งรายชือให้ ผ้ ูดูแลระบบ
หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ
โดยแนบหลักฐาน
เช่ น ใบลงชือพร้ อมเซ็นกํากับทุกแผ่น

สโมสรนักศึกษา ชุมนุม
จัดโครงการตามทีกาํ หนด
หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ
บันทึกข้ อมูลโครงการ
ในระบบทะเบียนกิจกรรม
อย่างน้ อย  วันทําการ
ก่อนจัดโครงการ

3

หนังสืออนุมตั เิ บิกจ่ายฯ

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ

นักศึกษา
เข้ าร่วมโครงการ
นักศึกษาลงชือในใบเซ็นชือ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ

ผู้จัดโครงการจัดเก็บรายชือ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ

บันทึกข้ อมูลนักศึกษาทีเข้ าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

ภายในวันที  ของเดือน
ถัดไปหลังจากสินสุดกิจกรรม

ระบบประมวลผล
และจัดเก็บข้ อมูล

งานกิจกรรมนักศึกษา

อนุมัติหน่วยกิจกรรม

ในระบบ

จบโครงการ

นักศึกษาตรวจสอบข้อมู ลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม
เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลั
ง ง
ภายหลั
เวปhttp://ilp.kku.ac.th
โครงการหรือกิจกรรมเสร็จสินแล้ วไม่เกิน 60 วัน
หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่ วย
กิจกรรมของโครงการนัน ๆ ถูกต้ องแล้ ว
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผแนบท
ูปฏิบาัตยประกาศมหาวิ
ิงานในการจัทดยาลั
กิจยกรรมการเรี
ขอนแกน ยนรูแบบบูรณาการ
ของนั
ก
ศึ
ก
ษามหาวิ
ท
ยาลั
ย
ขอนแก่
น
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขั้นตอนการเที
ยบหน่วยกิ
จกรรมจากหน่
วยงานภายนอก
ขันตอนการเที
ยบหน่
วยกิจกรรมจากหน่
วยงานภายนอก
1

2

นักศึกษาทํากิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก

เจ้ าหน้ าทีรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพือเสนอต่อทีประชุมฯ

เสร็จสินการทํากิจกรรม

นักศึกษาเตรียมเอกสาร
เพือขอเทียบหน่วยกิจกรรมดังนี
๘
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ทเี วป
http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV/downlo
download.php
ad.php
หรือติดต่อทีงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษาโดยมีเอกสารดังนี
. ใบรับรองการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
. แบบฟอร์มการขอเทียบค่ากิจกรรม
.กําหนดการในการทํากิจกรรม
. หลั ก ฐานการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม เช่ น รู ป ภาพ
ประกอบการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม หนั ง สือ เชิ ญ เข้ าร่ ว ม
โครงการ ใบเกียรติบัตร เป็ นต้ น

ส่งเอกสารทีงานกิจกรรม
นักศึกษาภายใน 15 วันทําการ
หลังเสร็จสินการทํากิจกรรม

พิจารณา
อนุมตั หิ น่วย
กิจกรรม

บั นทึกข้ อมู ลและ
หน่ ว ยกิ จ กรรมที
ผ่านการพิ จารณา
ลงในระบบ

นักศึ กษาตรวจสอบข้ อมู ล
ในระบบทะเบียนกิจกรรม
http://ilp.kku.ac.th

1

**

3 เข้ าร่วมการแข่งขันและเชียร์ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครังที…………..

 การประกวด เรียงความ คําขวัญ ฯลฯ

5 อบรม/สัมมนา/ค่ายเตรียมความพร้ อม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ

สํานักงานการกีฬา

สํานักงานการกีฬา

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการและ
รายชือผูเ้ ข้าร่วม

หน่วยกิจกรรม

2
2
1

 กลุ่มสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา…………

4 ประเพณีร้องเพลงประจําสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา…………

 น้ องใหม่ไหว้ เจ้ าพ่อมอดินแดง ปี การศึกษา…………

3
1

กิจกรรม

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา…………
 น้ องใหม่สรู่ วั มอดินแดง ปี การศึกษา…………

ที

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานแนะแนวและจัดหางานกองกิจฯ
งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการและ
รายชือผูเ้ ข้าร่วม

ด้านที  ด้านการธํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ์ เสริมสร้างจิ ตสํานึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ

2

 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปี ……………………

หน่วยกิจกรรม
2

กิจกรรม

1 การแข่งขันกีฬาน้ องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา…………

ที

ด้านที  พัฒนาศักยภาพตนเอง

ไม่เกินวันละ  หน่วย/วัน

หมายเหตุ

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

แมทละไม่เกิน  หน่วยตามจํานวนแข่งขันจริง/วัน
ทังนีไม่เกินวันละ  หน่วย

1. นักกีฬาแมทละไม่เกิน 1 หน่วยโดยให้ หน่วยตามจํานวนแข่งขัน
จริง/วัน ทังนีไม่เกินวันละ  หน่วย
2. กรณีกองเชียร์หากมีผ้ ูนาํ ไปเชียร์และมีหลักฐานการเข้ าร่วม
กิจกรรมให้ คิดตามแมททีไปเชียร์นักกีฬาแข่งขันแมทละไม่เกิน
 หน่วย ทังนีไม่เกินวันละ  หน่วย ไม่นบั ผูเ้ ข้าชม

หมายเหตุ

ตารางคากิจกรรมกลาง
แนบทายประกาศมหาวิ
ทยาลัยขอนแกน
ตารางค่ากิจกรรมกลาง
แนบท้
า
ยประกาศมหาวิ
ท
ยาลั
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียขอนแก่
ยนรูแนบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
เรือง แนวปฏิบัติสาํ หรับเจ้ าหน้ าทีผ้ ูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. กิจ1.กรรมส
วนกลางป 2557 (กองกิจการนักศึกษาเปนผูบันทึกโครงการกิจกรรมในระบบ)
กิจกรรมส่วนกลางปี  (กองกิจการนักศึกษาเป็ นผูบ้ นั ทึกโครงการกิจกรรมในระบบ)
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งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ
งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ
งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

0.5

กิจกรรม

กิจกรรม

1
1

หน่วยกิจกรรม

 พิธบี ายศรีส่ขู วัญน้ องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา………………….

กิจกรรม

**

หน่วยกิจกรรม

1
**

หน่วยกิจกรรม

1 พิธไี หว้ ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา…………………

ที

 อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนืองในวันไหว้ ครู ประจําปี การศึกษา.......
ด้านที  ด้านการอนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิน

ที

ด้านที  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม

1 บริจาคโลหิต……………………………………………………...................................................
 ค่ายอาสา..............................................................................................................................

ที

ด้านที  ด้านการเสริมสร้างจิ ตอาสาและจิ ตสาธารณะ

1

1

 ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ิ พระบรมราชินีนาถ เนืองในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา.........พรรษา
 เลือกตังคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาปี การศึกษา……………..….

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

2

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ล
โครงการและรายชือผูเ้ ข้าร่วม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ล
โครงการและรายชือผูเ้ ข้าร่วม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ล
โครงการและรายชือผูเ้ ข้าร่วม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

0.5

 รับและส่งเสด็จฯพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ................................
 ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...............พรรษา

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ล
โครงการและรายชือผูเ้ ข้าร่วม

 ตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ………………….

หน่วยกิจกรรม
0.5

กิจกรรม

 ตักบาตรน้ องใหม่ ปี การศึกษา…………………..

ที

ด้านที  ด้านการธํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ์ เสริมสร้างจิ ตสํานึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ

หมายเหตุ

**คิดตามเวลาทีจัด
โครงการ/กิจกรรมจริง

หมายเหตุ

**คิดตามเวลาทีจัด
โครงการ/กิจกรรมจริง

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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หนวยงานที่จัด

2

3 ประเพณีสงกรานตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป..............................................

4 งานกฐินมหาวิทยาลัย ประจําป ...........................................

ทบทวนวิชาการ………………………………………………………………………….

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา…………………

งานวันเกษตรภาคอีสาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

การประกวด เรียงความ คําขวัญ ฯลฯ
การแข่งขันกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ปี การศึกษา ....................










กิจกรรม



ที

ด้านที  พัฒนาศักยภาพตนเอง

คณะ/หน่วยงานทีจัด
คณะ……………………….

คณะ…………………………….

จํานวนวันx 3



คณะ…………………………….

คณะ..................................

คณะ…………………………….

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ล
โครงการและรายชือผูเ้ ข้าร่วม

จํานวนวันx 3

2

**

หน่วยกิจกรรม

2. กิจกรรมคณะปี 2557 (คณะเป็ นผูบ้ นั ทึกโครงการกิจกรรมในระบบและบันทึกผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม)

หมายเหตุ

การประกวด เรียงความ คําขวัญ ฯลฯ

1. ใช้ รหัสกิจกรรมเดียวกัน อาทิ งานวันเกษตรภาคอีสาน/สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ (ให้ มีรหัสหน่วยกิจกรรมเดียว โดยให้ ภาควิชาใช้ รหัสร่ วมด้ วย)
2. นักศึกษาทีปฏิบัติงานทีภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ให้ ภาควิชา/
สาขาวิชา/กลุ่มวิชาเป็ นผู้รับรองการเข้ าร่วมกิจกรรมและรวบรวมรายชือ
ส่งหน่วยกิจการนักศึกษาคณะ
3. คิดตามเวลาทีนักศึกษาแต่ละคนปฏิบตั ิงานจริง

คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง
1. นักกีฬาแมทละไม่เกิน 1 หน่วยโดยให้ หน่วยตามจํานวนแข่ง
จริง/วัน
2. กรณีกองเชียร์หากมีผ้ ูนาํ ไปเชียร์และมีหลักฐานการเข้ าร่วม
กิจกรรมให้ คดิ ตามแมททีไปเชียร์นักกีฬาแข่งขันแมทละไม่เกิน
 หน่วย ทังนีไม่เกินวันละ  หน่วย ไม่นับผู้เข้ าชม

หมายเหตุ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

1

กิจกรรม

หนวยงานที่รับผิดชอบบันทึกขอมูลโครงการ
และรายชื่อผูเขารวม

ที่

หนวยกิจกรรม

ดานที่ 5 ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น (ตอ)
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0.5


0.5



 เลือกตังสโมสรนักศึกษาคณะ……………………….. ปี การศึกษา……………..….

วันศรีนครินทร์ ประจําปี ..................................

วันมหิดล ประจําปี ..................................

ตักบาตรวันสถาปนาคณะ……………………………….. ปี การศึกษา……………………….

ทําบุญสโมสรนักศึกษาคณะ .......................... ปี การศึกษา ...............................

ทําบุญหอพักคณะ ...............................ปี การศึกษา..............................











1

6 ประเพณีวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์สมั พันธ์ ปี การศึกษา………………….…

7 ประเพณีร้องเพลงประจําคณะ..................................ปี การศึกษา.......................

**
**

 แสดงความยินดีบณ
ั ฑิต/ราตรีบัณฑิตคณะ…………..……ปี การศึกษา……………….........

**

3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ……………………………….ปี การศึกษา……………………

4 บายเนียร์คณะ……………………ปี การศึกษา……

**

2 ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ................................ปี การศึกษา..........................

หน่วยกิจกรรม
**

กิจกรรม

1 ประกวดเชียร์ระหว่างคณะปี การศึกษา………………….

ที

คณะ…………………………….

คณะ…………………………….

คณะ…………………………….

คณะ…………………………….

คณะ…………………………….

คณะ…………………………….

คณะ…………………………….

คณะ……………………………..

คณะ…………………………….

คณะ…………………………….

คณะ…………………………….

คณะ.................................

คณะ…………………………….

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการ
และรายชือผูเ้ ข้าร่วม

ด้านที  ด้านการธํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ์ เสริมสร้างจิ ตสํานึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ

 หน่วย/วัน

คูณจํานวนวันจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีนักศึกษาแต่ละคนปฏิบตั งิ านจริง

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีนักศึกษาแต่ละคนปฏิบตั งิ านจริง

หมายเหตุ
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ค่าย
................................................................................................................
บริจาคโลหิต
คณะ………………………………………………...................................................
พิธพี ระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ เป็ นกรณีพิเศษ ประจําปี ……………………….

กิจกรรม

**
**
**
3

พิธบี ายศรีส่ขู วัญน้ องใหม่คณะ……………………….. ปี การศึกษา……………………..

พิธบี ายศรีส่ขู วัญน้ องใหม่สาขา.......................คณะ………….......ปี การศึกษา…………

พิธบี ายศรีส่ขู วัญพีปีสุดท้ ายคณะ...............ปี การศึกษา....................

พิธบี ายศรีส่ขู วัญพีปีสุดท้ าย สาขาวิชา...............คณะ...............ปี การศึกษา..........

ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ…………………… ประจําปี ……….…







6



**

**

พิธไี หว้ ครูสาขา………………………..คณะ...................... ปี การศึกษา…………………..



**

พิธไี หว้ ครูคณะ……………………….. ปี การศึกษา……………………..

หน่วยกิจกรรม

1

กิจกรรม

**

ที

**

หน่วยกิจกรรม

อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ

..........................................................................
ด้านที  ด้านการอนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิน

กิจกรรม

1
2

**

หน่วยกิจกรรม

 อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาคณะ........................................

ที

ด้านที  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม

3

2



ที

ด้านที  ด้านการเสริมสร้างจิ ตอาสาและจิ ตสาธารณะ

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง
**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง
**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

คณะ…………………………
คณะ…………………………
คณะ…………………………
คณะ…………………………

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

หมายเหตุ

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

หมายเหตุ

ไม่เกินวันละ  หน่วย

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

หมายเหตุ

คณะ…………………………
คณะ…………………………

คณะ…………………………

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการ
และรายชือผูเ้ ข้าร่วม

คณะ……………………….

คณะ……………………….

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการ
และรายชือผูเ้ ข้าร่วม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ
คณะ……………………….

คณะ……………………….

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการ
และรายชือผูเ้ ข้าร่วม
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ประเพณีงานสงกรานต์คณะ.......................................ประจําปี .........................

ด้านที  พัฒนาศักยภาพตนเอง

คณะ…………………………



งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ
งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการ
และรายชือผูเ้ ข้าร่วม

4

3

2

1

ที

ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา...............พรรษา
ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ิ พระบรมราชินีนาถ เนืองในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา.........พรรษา
ตักบาตรวัน
................................................................................................................
ทําบุญวัน
................................................................................................................

กิจกรรม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ
งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ

**

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการ
และรายชือผูเ้ ข้าร่วม

0.5

1

1

หน่วยกิจกรรม

ด้านที  ด้านการธํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ์ เสริมสร้างจิ ตสํานึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ

**
**

 การประกวด...........................................................................................
 อบรม/สัมมนา.......................................................................................

หน่วยกิจกรรม
2

กิจกรรม

 การแข่งขันกีฬา....................................................................................

ที

คณะ…………………………

คณะ…………………………





หมายเหตุ

คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

หมายเหตุ

แมทละไม่เกิน  หน่วยตามจํานวนแข่งขันจริง/วัน
ทังนีไม่เกินวันละ  หน่วย
คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง
คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

3. การเทียบหน่วยกิจกรรมภายนอก (กองกิจการนักศึกษา เป็ นผูบ้ นั ทึกโครงการกิจกรรมในระบบและบันทึกผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม)

กฐินสามัคคีคณะ ..............................ประจําปี .........................
ทอดผ้ าป่ า

...............................................................................................................
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**

 ฟังบรรยายธรรม..........................................................................................

กิจกรรม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ




งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการ
และรายชือผูเ้ ข้าร่วม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการ
และรายชือผูเ้ ข้าร่วม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ
งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ






หน่วยงานทีรบั ผิดชอบบันทึกข้อมู ลโครงการ
และรายชือผูเ้ ข้าร่วม

งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษากองกิจฯ

หมายเหตุ การเทียบหน่วยกิจกรรมภายนอก
โครงการ/กิจกรรม ทีคิดหน่วยกิจกรรมแล้วเกิน  หน่วยกิจกรรม จะคิดให้สูงสุด  หน่วยกิจกรรมต่อโครงการ/กิจกรรม

 งานกฐิน.....................................................................................................
ทอดผ้ าป่ า

.................................................................................................................
ประเพณีลอยกระทง......................................................................................

ประจําปี ……………………………………………………………………………………………………………………..……

 ประเพณีสงกรานต์........................................................................................

 พิธบี ายศรี...................................................................................................

ที

หน่วยกิจกรรม

**

 อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ................................................................

ด้านที  ด้านการอนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิน

**

กิจกรรม

 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม............................................................

ที

หน่วยกิจกรรม

1
**

ด้านที  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม

**

หน่วยกิจกรรม

 บริจาคโลหิต……………………………………………………...................................................
 บําเพ็ญประโยชน์.........................................................................................

กิจกรรม

 ค่ายอาสา....................................................................................................

ที

ด้านที  ด้านการเสริมสร้างจิ ตอาสาและจิ ตสาธารณะ

หมายเหตุ

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

หมายเหตุ

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

**คิดตามเวลาทีจัดโครงการ/กิจกรรมจริง

หมายเหตุ

349

ที
1



5
6




ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
 ชัวโมง
 ชัวโมง
 ชัวโมง
 ชัวโมง
5 ชัวโมง
6 ชัวโมง
7 ชัวโมง
8 ชัวโมง
9 ชัวโมงขึนไป ใน 1 วัน

. ค่าเวลากลางเทียบหน่วยกิจกรรมปี 2557
0.33 หน่วยกิจกรรม
0.67 หน่วยกิจกรรม
1 หน่วยกิจกรรม
1. หน่วยกิจกรรม
1.67 หน่วยกิจกรรม
2 หน่วยกิจกรรม
2.33 หน่วยกิจกรรม
2.67 หน่วยกิจกรรม
3 หน่วยกิจกรรม

หน่วยกิจกรรม

หมายเหตุ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1668/2557)
เรือ่ ง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแู บบบูรณาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
********************

เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสงเสริมศักยภาพให
นักศึกษาเปนผทู ปี่ ระกอบดวย วิทยา จริยา ปญญา เปนบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคของมหาวิทยาลัย และ
เพือ่ ใหการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแู บบบูรณาการของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวม
กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557
เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออก
ประกาศดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1668/2557) เรือ่ ง
หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแู บบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1414/2557) และใหใชประกาศ
ฉบับนีแ้ ทน
ขอ 3 ประกาศฉบับนีใ้ หใชบงั คับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่ ขาศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายความวา คณะวิชาหรือหนวยงานทีเ่ รียก
ชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทา
คณะและใหหมายความถึงหนวยงาน
เจาของโครงการดวย
“คณบดี”
หมายความวา คณบดี ผอู ำนวยการศูนย สถาบัน
สำนักหรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่
ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะและใหหมายความ
ถึงหัวหนาหนวยงานทีเ่ ปนเจาของ
โครงการดวย
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวม
กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
“กิจกรรม”
หมายความวา กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรที่
ไมเปนสวนหนึง่ ของการเรียนการสอน
ซึง่ มหาวิทยาลัย คณะ องคกรกิจกรรม
หรือองคกรภายนอกจัดขึน้
“หนวยกิจกรรม” หมายความวา จำนวนหนวยนับโดยเทียบจากระยะ
เวลาการจัดกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาเขารวม
โครงการหรือกิจกรรม ทัง้ นี้ การกำหนด
หนวยกิจกรรมใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกำหนด
“องคกรภายนอก”หมายความวา หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ซึง่ ไมอยภู ายใตการกำกับของมหาวิทยาลัย
“องคกรกิจกรรม” หมายความวา กลมุ กิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ
ประกอบดวย องคการนักศึกษา สภา
นักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม กลมุ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและ
ชุมนุม
ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการทีม่ อี งคประกอบและหนาที่ ดังนี้
5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ
5.1.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีทไี่ ดรบั มอบหมาย เปนประธาน
คณะกรรมการ
5.1.2 รองคณบดีหรือผบู ริหารทีไ่ ดรบั มอบหมายจากทุกคณะ เปนกรรมการ
5.1.3 ผทู รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณดา นพัฒนานักศึกษาไมเกิน 3 คน
เปนกรรมการ
5.1.4 ผอู ำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เปนกรรมการ
5.1.5 ผอู ำนวยการกองกิจการนักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
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5.2 หนาทีข่ องคณะกรรมการ
5.2.1 กำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบตั เิ พือ่ ใหการเขารวมกิจกรรมแบบ
บูรณาการของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยใหจดั ทำเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
5.2.2 กำหนดและอนุมตั หิ นวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณา
เทียบคาประสบการณผนู ำองคกรกิจกรรมและเทียบโอนหนวย
กิจกรรม
5.2.3 แตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนคณะกรรมการใน
ขอบเขตหนาทีข่ องคณะกรรมการได
5.2.4 กำกับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา
5.2.5 สรุปประเมินผลการดำเนินงานและใหขอ มูล เสนอแนะและรายงาน
ผลเสนอตอมหาวิทยาลัย
5.2.6 หนาทีอ่ นื่ ๆ ตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย
ขอ 6 ใหคณะทีม่ นี กั ศึกษาสังกัดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรม
แบบบูรณาการ โดยใหมหี นาทีด่ งั ตอไปนี้
6.1 รวบรวมขอมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องคกรกิจกรรมภายใตกำกับ
ของคณะ เพือ่ จัดหมวดหมกู จิ กรรมใหเปนไปตามขอ 7
6.2 พิจารณากำหนดหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณาเทียบคา และ
เทียบโอนประสบการณการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบตั ิ
ทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดแลวนำเสนอคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
6.3 ประชาสัมพันธ กำกับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา
ในคณะ
6.4 หนาทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณบดีมอบหมาย
ขอ 7 นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมครบ 5 ดาน ดังนี้
7.1 ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง กิจกรรมทีม่ งุ สงเสริมพัฒนาความ
สามารถของนักศึกษาดานภาวะผนู ำ บุคลิกภาพ สงเสริมการเรียนรตู ลอดชีวติ พัฒนาทักษะดานภาษา
ตางประเทศ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมทัง้ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสุขอนามัย กีฬาและ
นันทนาการ
7.2 ดานการธำรงไวซงึ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางจิตสำนึก
ความภาคภูมใิ จในมหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กิจกรรมทีม่ งุ สงเสริมความภาคภูมใิ จในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองทีด่ ขี องประเทศ
และประชาคมโลกและรักษาไวซงึ่ เอกลักษณมหาวิทยาลัย สรางความรักความสามัคคีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยและคณะ
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7.3 ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมทีม่ งุ สงเสริม
ใหนกั ศึกษาเกิดจิตสำนึกในการชวยเหลือผอู นื่ โอบออมอารี บำเพ็ญประโยชนตอ สวนรวม รับผิดชอบ
ตอสังคมและสาธารณสมบัติ
7.4 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุง
สงเสริมใหนกั ศึกษาเปนคนดีมจี รรยาบรรณวิชาชีพสามารถอยรู ว มในสังคมอยางมีความสุข
7.5 ดานการอนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรมไทยและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ หมายถึง กิจกรรม
ที่มุงสงเสริมการสรางจิตสำนึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมแนวทางการดำเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
ขอ 8 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขขอ 29 แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกิจกรรมตาม
ขอ 7.1 ถึงขอ 7.5 ใหครบทุกดาน และตองผานหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
8.1 นักศึกษาหลักสูตร 2 ป หรือ 2 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิจกรรม
8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ป หรือ 3 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอ ยกวา 45 หนวยกิจกรรม
8.3 นักศึกษาหลักสูตร 4 ป 5 ป หรือ 6 ป ตองเขารวมกิจกรรมรวมทัง้ สิน้
ไมนอ ยกวา 60 หนวยกิจกรรม
8.4 นักศึกษาพิการหรือทุพลภาพตองเขารวมกิจกรรมใหครบทุกดานรวมทัง้ สิน้
ไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจำนวนหนวยกิจกรรมทีก่ ำหนดในหลักสูตรตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.3
8.5 นักศึกษาหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรรวมระหวางสถาบันการศึกษา
ที่มีระยะเวลาศึกษาในสถาบันการศึกษาตางประเทศ ใหนับจำนวนหนวยกิจกรรมตามจำนวนปที่
กำหนดไวในหลักสูตรในเวลาทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยตามขอ 8.1 ถึง 8.4 หรือใหเปนไปตามทีส่ ถาบัน
ตางประเทศกำหนด
ขอ 9 การเขารวมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเขารวมกิจกรรม
9.1 กิจกรรมทีจ่ ดั โดยคณะและองคกรกิจกรรม
9.1.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมและเขารวมกิจกรรม
9.1.2 ใหคณะหรือองคกรกิจกรรมทีจ่ ดั กิจกรรมตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม
9.1.3 ใหคณบดีหรือหัวหนาองคกรกิจกรรมหรือผทู ไี่ ดรบั มอบหมายจาก
บุคคลดังกลาว เปนผรู บั รองผลการเขารวมกิจกรรม
9.1.4 ใหเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบของคณะ บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรม
เขาในระบบทะเบียนกิจกรรม
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9.2 กิจกรรมทีจ่ ดั โดยองคกรภายนอก
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแลวตองสงแบบการขอเทียบหนวยกิจกรรม
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พรอมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององคกรภายนอกที่จัดกิจกรรม
(ถามี) และใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาของโครงการลงนามเพื่อรับรองการเขารวมโครงการนั้น
เพือ่ ประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดทกี่ องกิจการนักศึกษา หลังเขารวมกิจกรรมภายใน 15 วันทำการ
หากพนกำหนดนีแ้ ลวถือวานักศึกษาไมประสงคขอหนวยกิจกรรม
ขอ 10 การคิดหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
การเทียบคาหนวยกิจกรรม 1 ชัว่ โมง ใหคดิ 0.33 หนวยกิจกรรม ใน 1 วัน คิด
ไมเกิน 9 ชัว่ โมง โดยคิดเฉพาะชวงปฏิบตั งิ านจริงไมนบั ชวงเวลาเดินทาง เตรียมงานและนักศึกษา
ตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีโ่ ครงการหรือกิจกรรมกำหนดดวย
ขอ 11 การเทียบหนวยกิจกรรมของนักศึกษาผดู ำรงตำแหนงในองคกรกิจกรรม ใหเทียบ
หนวยกิจกรรมไดตามหลักเกณฑดงั นี้
11.1 นายกองคการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะและ
ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา ไดรบั การเทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนา
ศักยภาพตนเอง จำนวน 15 หนวยกิจกรรม
11.2 คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและประธาน
ชมรม ไดรบั การเทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จำนวน 10
หนวยกิจกรรม
11.3 ประธานกลมุ นักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา
ประธานชุมนุมและกรรมการหอพักนักศึกษา ไดรบั การเทียบหนวยกิจกรรม
ดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จำนวน 5 หนวยกิจกรรม
ทั้งนี้ หากดำรงตำแหนงไมครบตามวาะใหคิดจำนวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลา
ทีป่ ฏิบตั งิ านจริง หลักฐานทีใ่ ชในการเทียบหนวยกิจกรรมตามขอ 11.1 ถึง 11.3 ประกอบดวย
1) แบบขอเทียบหนวยกิจกรรม
2) คำสัง่ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยคณะองคกรกิจกรรมหรือหลักฐานอืน่
เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ตำแหนงอื่น ๆ ที่ไมไดกำหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวย
กิจกรรม
ขอ 12 การเทียบโอนหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมทั้งนักศึกษาใหมที่เคยเรียน
ในมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนหนวยกิจกรรมได ทัง้ นี้ นักศึกษาตองยืน่ แบบคำรองขอเทียบโอน
ภายใน 1 ภาคการศึกษา นับจากทีเ่ ขาศึกษาในคณะหรือโอนยายสาขาวิชา โดยยืน่ คำรองขอเทียบ
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โอนหนวยกิจกรรมทีก่ องกิจการนักศึกษาในกรณีทไี่ มยนื่ ตามระยะเวลานี้ ใหถอื วานักศึกษาไมประสงค
จะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม
ทัง้ นี้ การเทียบโอนหนวยกิจกรรม กรณีอนื่ ๆ ทีไ่ มระบุในประกาศนี้ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ขอ 13 การตรวจสอบขอมูลทะเบียนกิจกรรม
13.1 ใหกองกิจการนักศึกษา จัดทำระบบฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษาเพือ่ ใหนกั ศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได
13.2 กรณีทนี่ กั ศึกษามีขอ สงสัยในขอมูลทะเบียนกิจกรรมหรือประสงคของ
ตรวจสอบหนวยกิจกรรมใหยนื่ คำรองทีค่ ณะหรือกองกิจการนักศึกษา
ภายหลังโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิน้ แลวไมเกิน 60 วัน หากพนกำหนด
เวลาดังกลาวถือวาหนวยกิจกรรมของโครงการนัน้ ๆ ถูกตองแลว
ขอ 14 การตรวจสอบหนวยกิจกรรมเพือ่ สำเร็จการศึกษา
ใหคณะเปนผตู รวจสอบและรับรองผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาใหเปน
ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ ง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแู บบบูรณาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 15 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript)
ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน
3 วันทำการ นับจากวันทีไ่ ดรบั คำรองโดยมีขนั้ ตอนและหลักฐานประกอบดังนี้
15.1 นักศึกษากรอกและยืน่ แบบคำรองไดทกี่ องกิจการนักศึกษา
15.2 นักศึกษาชำระคาธรรมเนียมตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดทีก่ องกิจการนักศึกษา
15.3 กองกิจการนักศึกษาจัดทำใบระเบียนกิจกรรมเพือ่ เสนอนายทะเบียนหรือ
ผชู ว ยนายทะเบียนทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ โดยอธิการบดีใหรบั ผิดชอบเรือ่ งกิจกรรมการเรียนรแู บบบูรณาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผลู งนาม
ขอ 16 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนีโ้ ดยมีอำนาจออกหลักเกณฑ แนวปฏิบตั ิ
หรือคำสัง่ ทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินการซึง่ ไมขดั หรือแยงกับประกาศนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับการตีความหรือปญหาในการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดี
เปนผวู นิ จิ ฉัย คำวินจิ ฉัยของอธิการบดีถอื เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(ลงชือ่ ) กิตติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั
(รองศาสตราจารยกติ ติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

หมวดที่ 5
ระเบียบและแนวปฏิบัติอื่นที่นักศึกษาควรทราบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1530/2553)

เรือ่ ง ขอกำหนดเกีย่ วกับโครงการเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553
*******************
เพื่อใหโครงการเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ดำเนินไปดวยความเรียบรอย และบังเกิดผลดีแกนกั ศึกษาทีไ่ ดรบั ความชวยเหลือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
จึงประกาศขอกำหนดไว ดังนี้
ขอ 1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 365) ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.
2526 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 349) ลงวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2533 และ
ใหใชประกาศนีแ้ ทน
ขอ 2. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะกรรมการ” หมายถึง
คณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือ
คาอาหารกลางวัน
“นักศึกษา”
หมายถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับปริญญาตรี
“รองอธิการบดี”
หมายถึง
รองอธิการบดีทรี่ บั ผิดชอบดานการศึกษา
ขอ 3. ใหมคี ณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน ประกอบดวย รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบดานนักศึกษา เปนประธานกรรมการ ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหนางาน
แนะแนวและจัดหางาน หัวหนางานหอพักนักศึกษา หัวหนางานบริการและสวัสดิการ บุคคลที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรอีกไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ และใหบคุ ลากรในสังกัดงานบริการและ
สวัสดิการทีไ่ ดรบั มอบหมาย 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 4. ใหคณะกรรมการมีหนาทีด่ งั นี้
4.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑในการคัดเลือก จำนวนเงินและเงือ่ นไขการใหเงิน
ชวยเหลือคาอาหารกลางวัน และวิธกี ารคัดเลือกนักศึกษาผสู มควรไดรบั เงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับเงินชวยเหลือคาอาหาร
โดยจัดทำเปนประกาศคณะกรรมการ
4.3 งดจายเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันเมือ่ ปรากฏในภายหลังวา ผไู ดรบั คัดเลือก
ใหไดรบั เงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันมีความประพฤติไมเหมาสม ไมเดือดรอนจริง หรือใหขอ มูล
ทีเ่ ปนเท็จ
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4.4 หนาทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ 5 คุณสมบัตขิ องนักศึกษาทีข่ อรับเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
5.1 กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มีสภาพการเปนนักศึกษา และไมอยใู นระหวาง
ลาพักการศึกษา
5.2 ขาดแคลนทุนทรัพย มีความประพฤติดี
5.3 สามารถชวยงาน/กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได
5.4 ผทู รี่ องอธิการบดีพจิ ารณาเห็นวา เหมาะสมเปนกรณีพเิ ศษ
5.5 คุณสมบัตอิ นื่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 6 ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และหากมีปญหา
เกีย่ วกับการตีความหรือการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหรองอธิการบดีเปนผวู นิ จิ ฉัยชีข้ าดและคำชีข้ าด
นัน้ ถือเปนทีส่ นิ้ สุด
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ลงชือ่ สุมนต สกลไชย
(รองศาสตราจารยสมุ นต สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
*********************

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเพื่อสงเสริม และสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการขาดแคลน
ทุนทรัพยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ ๔ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ
(๓) ประธานกรรมการสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๔) นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
(๕) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานพัฒนานักศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตาม (๒) ใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนผูเลือก
ใหกรรมการตาม (๒) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรบั แตงตัง้ ใหม
อีกได
ในกรณีที่มีการพนตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการ
เทาที่มีอยูและใหดําเนินการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลวใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับ
วาระทีเ่ หลืออยูข องผูท ตี่ นแทน แตถา วาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูน อ ยกวาเกาสิบวัน จะไมดาํ เนิน
การใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
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ขอ ๕ ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย โดยจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) กําหนดนโยบายใหความชวยเหลือแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
(๓) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพือ่ ทําการใด ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือ
คําสั่งเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หากมีปญ
 หาในการปฏิบตั หิ รือตองตีความตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูว นิ จิ ฉัยชีข้ าด
คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณรงคชัย อัครเศรณี
(นายณรงคชัย อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙๕๙/๒๕๕๙)
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
*******************

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
การขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
๒๕๕๘ ขอ ๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
การขาดแคลนทุ น ทรั พ ย ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลััยขอนแกน (ฉบับที่ ๙๕๙/๒๕๕๙)
เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี ารพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายความวา คณะหรือวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ขอนแกน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการ
ขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“ขาดแคลนทุนทรัพย” หมายความวา ขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาเนือ่ งจาก
ผูปกครอง บิดา มารดา หรือผูอุปการะ
และนักศึกษามีฐานะยากจนอยางแทจริง
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“ทุนการศึกษา”

หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยไดรับจากรัฐบาล หรือ
เอกชนหรือมหาวิทยาลัย หรือคณะ จัดสรร
เพื่อสงเสริมการศึกษาแกนักศึกษา

ขอ ๔ ประเภททุนการศึกษา
๔.๑ ทุนการศึกษา ประเภท ก สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
๔.๒ ทุนการศึกษา ประเภท ข สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยที่ไมอยู
ในเกณฑตามขอ ๖
ขอ ๕ แหลงที่มาของเงินทุนการศึกษา
๕.๑ เงินจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
๕.๒ เงินบริจาคจากเอกชน หรือนิติบุคคล
๕.๓ เงินจัดสรรจากกองทุนมอดินแดง
๕.๕ เงินจากแหลงอื่น ๆ
ขอ ๖ เกณฑในการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย ประกอบดวย
๖.๑ บิดา มารดา หรือผูปกครองมีรายไดนอยกวาปละ ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ
๖.๒ บิดา มารดา หรือผูป กครองมีรายไดไมเกินปละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตมบี ตุ ร
หรือผูอยูในอุปการะ กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาขึ้นไป
มากกวา ๑ คน หรือ
๖.๓ นักศึกษาไมมบี ดิ า มารดา หรือผูอ ปุ การะอยางแทจริง โดยมีหลักฐานยืนยัน
วาสมควรไดรับการสนับสนุนภายใตประกาศฉบับนี้
ขอ ๗ ผูมีสิทธิรับทุนการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๑ เปนนักศึกษา
๗.๒ มี ค วามประพฤติ เป น สุ ภ าพชน ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
๗.๓ ขาดแคลนทุนทรัพย
๗.๔ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษาได
๗.๕ ไมเปนผูไดรับทุนอื่นใด ยกเวนเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการ
๗.๖ มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยหรือผูใหทุนการศึกษากําหนด ทั้งนี้
ใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกับทุนการศึกษานั้น ๆ
ขอ ๘ การใหความชวยเหลือนักศึกษาที่สมควรไดรับทุนการศึกษา ประเภท ก จะไดรับ
ทุนตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา โดยอาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังนี้
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๘.๑ ชวยเหลือโดยการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
๘.๒ ชวยเหลือโดยการยกเวนคาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย
๘.๓ ชวยเหลือคาใชจายในการครองชีพประจําเดือน
๘.๔ ความชวยเหลืออื่น ๆ ที่จําเปนตามที่คณะอนุกรรมการใหความเห็นชอบ
ขอ ๙ ขั้นตอนในการขอรับทุนการศึกษา ใหดําเนินการ ดังนี้
๙.๑ นักศึกษาผูประสงคจะขอรับความชวยเหลือเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย
ตองยืน่ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบพรอมหลักฐานประกอบทีก่ าํ หนดไวในประกาศทีค่ ณะ
นักศึกษาสังกัด
๙.๒ คณะจะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวบรวมสง
กองกิจการนักศึกษา
๙.๓ กองกิจการนักศึกษาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณรวมทั้งกําหนด
วัน เวลาสัมภาษณ
๙.๔ แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการคัดเลือกและสรุปและรายงานผลการ
พิจารณาตอคณะอนุกรรมการ
๙.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาและ
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
ขอ ๑๐ การจายเงินทุนการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๑ สิทธิในการไดรับทุนเปนอันระงับ เมื่อผูไดรับทุน
๑๑.๑ ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ยกเวนมีเหตุจําเปน
๑๑.๒ ขาดแคลนสมบัติตามขอ ๗ หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ขอกําหนดในการรับทุนการศึกษาตามมติของคณะอนุกรรมการ
๑๑.๓ สละสิทธิ์
๑๑.๔ ถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา ๓๐
คะแนน
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปญหาในการปฏิบัติ หรือการ
ตีความตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
(รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย การดูแลระบบคอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551
*******************
เพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกนบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนทัว่ ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีตอ ทางราชการและเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึง่ หาม
มิใหบคุ คลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำตามคำสัง่ ทีก่ ำหนดไว หรือ
ทำใหการทำงานผิดพลาดไปจากคำสัง่ ทีก่ ำหนดไว หรือใชวธิ กี ารใด ๆ เขาลวงรขู อ มูล แกไข หรือ
ทำลายขอมูลของบุคคลอืน่ ในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพือ่ เผยแพร
ขอมูลคอมพิวเตอรอนั เปนเท็จ หรือมีลกั ษณะลามกอนาจาร กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน่ คงของรัฐ รวมทัง้ ความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกับพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรือ่ ง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรของผใู หบริการ พ.ศ. 2550 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่
2/2551 เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 สภามหาวิทยาลัยขอนแกน จึงวางระเบียบไวดงั นี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการดูแลระบบคอมพิวเตอร
และการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551"
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หมผี ลใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย สถาบัน สำนัก
หรือหนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทา
คณะและใหหมายความรวมถึงองคกรในกำกับ
มหาวิทยาลัย
“คณบดี”
หมายถึง คณบดี ผอู ำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก หรือหัวหนา
หนวยงานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทา
คณะและใหหมายความรวมถึงองคกรในกำกับ
มหาวิทยาลัย
“ศูนยคอมพิวเตอร” หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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“ผอู ำนวยการ”
“บุคลากร”

หมายถึง ผอู ำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
หมายถึง บุคลากรทุกคนทีส่ งั กัดและปฏิบตั งิ าน
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน และใหหมาย
ความรวมถึงพนักงานองคกรในกำกับ
มหาวิทยาลัย
“ระบบคอมพิวเตอร”
หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของ
คอมพิวเตอรทเี่ ชือ่ มการทำงานเขาดวย
กัน โดยมีการกำหนดคำสัง่ ชุดคำสัง่
หรือสิง่ อืน่ ใดและแนวทางปฏิบตั งิ าน
ใหอปุ กรณ หรือชุดอุปกรณทำหนาที่
ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
“ขอมูลคอมพิวเตอร”
หมายถึง ขอมูล ขอความ คำสัง่ ชุดคำสัง่ หรือ
สิง่ อืน่ ใดบรรดาทีอ่ ยใู นระบบ
คอมพิวเตอรในสภาพทีร่ ะบบ
คอมพิวเตอร อาจประมวลผลไดและให
หมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสดว ย
“ผใู ชบริการ”
หมายถึง ผใู ชบริการระบบคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยไมวา จะเสียคาใชบริการ
หรือไมกต็ าม
“ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั
แตงตัง้ ใหดแู ลรับผิดชอบระบบ
คอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูลเกีย่ วกับการติดตอสือ่ สารของ
ระบบคอมพิวเตอร ซึง่ แสดงถึงแหลง
กำเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา
วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด
ของบริการ หรืออืน่ ๆ เกีย่ วของกับการ
ติดตอสือ่ สารของระบบคอมพิวเตอร
นัน้
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ขอ 4 การใหบริการระบบคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดตอสือ่ สารผานระบบคอมพิวเตอร ซึง่ จะตองไดรบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน
หามมิใหใชระบบคอมพิวเตอร เพือ่ แสวงหาประโยชนสำหรับตนเองหรือผอู นื่ ในทางการคา
หรือแสวงหากำไร หรือการดำเนินการใด ๆ ทีข่ ดั ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ขอ 5 การแตงตัง้ ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอร
(1) ระบบคอมพิวเตอรของคณะ ใหคณบดีมอี ำนาจแตงตัง้ ผดู แู ลระบบ
คอมพิวเตอร และใหคณะสงสำเนาหนังสือแตงตัง้ ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอร
ใหศนู ยคอมพิวเตอร เพือ่ เก็บเขาฐานขอมูลบัญชีระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย
(2) ระบบคอมพิวเตอรของสวนกลางและหนวยงานทีอ่ ยนู อกเหนือจาก (1) ให
ผอู ำนวยการศูนยคอมพิวเตอร มีอำนาจแตงตัง้ ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอร และ
ใหบนั ทึกขอมูลเก็บเขาฐานขอมูลบัญชีระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
ขอ 6 ศูนยคอมพิวเตอรมหี นาทีด่ งั ตอไปนี้
(1) เก็บรักษาและปรับปรุงฐานขอมูลบัญชีระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
ใหสามารถอางอิงถึงระบบคอมพิวเตอร
(2) จัดทำรูปแบบการใหบริการระบบคอมพิวเตอร การใหบริการคอมพิวเตอร
การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
(3) ประสานงานกับผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรทกุ คณะ/หนวยงาน ในการถายทอด
นโยบายการดูแลระบบคอมพิวเตอรรวมถึงการถายทอดองคความรแู ละ
ใหคำแนะนำในการดูแลระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมาย
(4) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ขอ 7 ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรมหี นาทีด่ งั ตอไปนี้
(1) ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร และเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามทีไ่ ด
รับมอบหมายใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ คำสัง่ หรือแนวปฏิบตั ขิ อง
มหาวิทยาลัย
(2) เก็บรักษาและปรับปรุงฐานขอมูลบัญชีระบบคอมพิวเตอรและนำสง
ศูนยคอมพิวเตอร
(3) สรางบัญชีผใู ช และกำหนดระดับสิทธิการใหบริการของระบบคอมพิวเตอร
ใหแกผใู ชบริการและเก็บรักษาบัญชีผใู ชและขอมูลประจำตัวของผใู ชบริการ
ดวยวิธกี ารทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัยและเปนความลับ
(4) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
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ขอ 8. หลักเกณฑและวิธกี ารดูแลระบบคอมพิวเตอร สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของ
ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 9 ผใู ชบริการจะตองใชระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร หรือการติดตอสือ่ สาร
ทางคอมพิวเตอร ตามทีก่ ำหนดไวในระเบียบ ประกาศ และคำสัง่ ของมหาวิทยาลัย
หามมิใหบคุ คลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำตามคำสั่ง
ทีก่ ำหนดไว หรือทำใหการทำงานผิดพลาดไปจากคำสัง่ ทีก่ ำหนดไว หรือใชวธิ กี ารใด ๆ เขาลวงรู
ขอมูล แกไข หรือทำลายขอมูลของบุคคลอืน่ ในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอร
เพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอนั เปนเท็จ หรือมีลกั ษณะลามกอนาจาร กอใหเกิดความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง ของรัฐ รวมทัง้ ความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผใู ชบริการระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ 10 ผใู ชบริการ หรือผดู แู ลระบบคอมพิวเตอร ทีฝ่ า ฝนระเบียบ หรือประกาศหรือคำสัง่
ทีเ่ กีย่ วของกับระเบียบนี้ ถือเปนความผิดทางวินยั และความผิดทางแพงและทางอาญาแลวแตกรณี และ
ใหดำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีผกู ระทำการฝาฝนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย ใหผอู ำนวยการศูนย
คอมพิวเตอร หรือคณบดี มีสทิ ธิวา กลาวตักเตือนและระงับการใหบริการ หรือ
สงเรือ่ งไปยังคณะ หรือหนวยงานตนสังกัดเพือ่ ดำเนินการทางวินยั นักศึกษา
ตอไป
(2) กรณีผกู ระทำการฝาฝนเปนบุคลากร ใหผอู ำนวยการศูนยคอมพิวเตอรหรือ
คณบดี มีสทิ ธิวา กลาวตักเตือนและระงับการใหบริการ หรือสงเรือ่ งไปยัง
คณะหรือหนวยงานตนสังกัดเพือ่ ดำเนินการทางวินยั ตอไป
(3) กรณีผกู ระทำการฝาฝนเปนบุคคลภายนอก ใหผอู ำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
หรือคณบดีมอี ำนาจระงับการใหบริการ และสงเรือ่ งใหมหาวิทยาลัยดำเนิน
คดีอาญาหรือดำเนินคดีแพง
กรณีผกู ระทำการฝาฝน ตาม (1) และ (2) เปนการฝาฝนทีเ่ ปนการกระทำ
ผิดอาญาหรือเปนการกระทำผิดทางแพงดวย ใหสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
ตามกฎหมายตอไป
ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามระเบียบนี้ และใหมอี ำนาจออกประกาศ คำสัง่ หรือ
แนวปฏิบตั ทิ ไี่ มขดั หรือแยงกับระเบียบนี้ คำวินจิ ฉัยของอธิการบดีถอื เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
(ลงชือ่ ) พลตำรวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 983/2545)
เรือ่ ง หลักเกณฑการใชบริการระบบเครือขาย
และเครือขายอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************
โดยที่เห็นเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการใชบริการระบบเครือขายและเครือขาย
อินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั ขิ องเจาหนาที่ และผใู ชบริการ
ใหบรรลุตามเปาหมายทีว่ างไว
- ใชทรัพยากรรวมกันทีเ่ อือ้ ประโยชนสงู สุด
- ความปลอดภัยของระบบเครือขาย และขอมูลในระบบ
- ใหมรี ะบบการขยายเชือ่ มตอเครือขายของมหาวิทยาลัย ทีไ่ มมผี ลกระทบตอทรัพยากร
สวนรวม
- ใหมมี าตรการกำหนดสิทธิ และบทลงโทษในกรณีทผี่ ใู ชบริการกระทำผิดระเบียบ เชน
การใชเครือขายทีผ่ ดิ กฎหมาย และหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมคณบดี ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ 1/2545 เมือ่ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑการใชบริการ
ระบบเครือขายและเครือขายอินเทอรเน็ต ไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 983/2545) เรือ่ ง
หลักเกณฑการใชบริการระบบเครือขาย และเครือขายอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ ขัดหรือแยงกับความในประกาศนี้ ใหใชประกาศ
นีแ้ ทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“ศูนยคอมพิวเตอร” หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย สถาบัน
สำนัก หรือหนวยงานอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทา
คณะและองคกรในกำกับมหาวิทยาลัย
“ผอู ำนวยการ” หมายถึง ผอู ำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
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“ผใู ชบริการ” หมายถึง

ผปู ฏิบตั งิ านใหมหาวิทยาลัย ทีศ่ นู ยคอมพิวเตอร
อนุญาต
“ผดู แู ลระบบ” หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายจาก
ผอู ำนวยการ ใหดแู ล รับผิดชอบเครือขาย
“เครือขาย”
หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และเครือขาย
อินเทอรเน็ต และใหหมายความรวมถึงสวนที่
ตอเชือ่ มเขาระบบอินเทอรเน็ตทีศ่ นู ยคอมพิวเตอร
ดูแลรับผิดชอบและใหบริการทุกระบบ
“บัญชีผูใช”
หมายถึง รายชือ่ ผใู ช และรหัสผาน ทีศ่ นู ยคอมพิวเตอร
กำหนด
ขอ 5 สิทธิและหนาทีข่ องผใู ชบริการ
5.1 ผใู ชบริการมีหนาทีใ่ หขอ มูลประจำตัวทีถ่ กู ตองและเปนปจจุบนั สำหรับการ
เปดบัญชีผใู ช เพือ่ ใหการบริหารระบบเปนไปอยางถูกตอง
5.2 ผใู ชบริการมีสทิ ธิใชเครือขายภายใตเงือ่ นไข และหลักเกณฑทปี่ ระกาศนีก้ ำหนด
ไวเทานัน้
5.3 ผใู ชบริการมีสทิ ธิขอทราบสถานะการใชงานเครือขายทีเ่ กีย่ วของกับตนเอง
ขอ 6 สิทธิและหนาทีข่ องผดู แู ลระบบ
6.1 ผดู แู ลระบบมีสทิ ธิทจี่ ะดำเนินมาตรการเพือ่ ประสิทธิภาพ และความเรียบรอย
ของเครือขาย รวมทัง้ ความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของแฟมขอมูล
การประมวลผลขอมูล และไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกสของผใู ชบริการ
6.2 ผดู แู ลระบบมีสทิ ธิตรวจสอบแฟมขอมูลและขาวสารทุกประเภทของผใู ชบริการ
ตามความจำเปนในการแกไข ซอมแซมเครือขายหรือการสืบสวนเกีย่ วกับ
การใชงานระบบอยางไมถกู ตอง
6.3 ผดู แู ลระบบมีสทิ ธิจำกัดการใชงานของผทู ใี่ ชเครือขายไมเหมาะสมหรือลักลอบ
ใชบัญชีผูใชของผูอื่น
6.4 ผดู แู ลระบบมีสทิ ธิในการยุตกิ ารทำงานของกระบวนการของผใู ช ซึง่ สรางภาระ
ใหเครือขายโดยไมจำเปนหรือเกินขนาดโดยไมตอ งมีการแจงลวงหนา
6.5 ผดู แู ลระบบมีสทิ ธิจะทำการบีบอัดเพือลดขนาดแฟมขอมูลใด ๆ ไดโดย
ไมตอ งมีการแจงลวงหนา
6.6 ผดู แู ลระบบมีหนาทีใ่ นการแจงใหผใู ชบริการทราบลวงหนาถึงวันเวลาทีต่ อ ง
ปดเครือขายเพือ่ บำรุงรักษาปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงเครือขายซึง่ สงผลใหตอ ง
หยุดบริการในชวงระยะเวลาหนึง่ แตในกรณีฉกุ เฉิน และมีความจำเปน ผดู แู ล
ระบบอาจปดเครือขายไดทนั ที โดยจะพยายามใหผใู ชบริการสามารถเก็บขอมูล
ไดอยางสมบูรณ กอนทีจ่ ะดำเนินการปดเครือขาย
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6.7 ผดู แู ลระบบสงวนสิทธิทจี่ ะปดการสือ่ สารขอมูลกับเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ย
หรือบริการใด ๆ ทีม่ ผี ลกระทบตอการสือ่ สารขอมูลในเครือขาย หรือเปดใช
โดยไมไดรบั อนุญาตจากศูนยคอมพิวเตอร
6.8 ผดู แู ลระบบมีอำนาจทีจ่ ะเพิกถอนสิทธิการใชเครือขายตอผใู ชบริการทีฝ่ า ฝน
ประกาศฉบับนีไ้ ด
6.9 การดำเนินการตามขอ 6.1- ขอ 6.8 ใหคณะกรรมการประจำศูนยพจิ ารณา
มอบอำนาจ และวิธดี ำเนินการตามสิทธิและหนาทีท่ กี่ ำหนดนี้ ใหแกบคุ คล และ
หรือคณะบุคคลไดตามความเหมาะสม
ขอ 7 ผใู ชบริการจะตองรับผิดชอบตอการใชเครือขายใหเปนไปอยางเหมาะสมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการใชความระมัดระวังในการปองกันมิใหผูอื่นใชบัญชีผูใชของตน
เพือ่ เขาใชเครือขายและไมพยายามลวงรหู รือเปลีย่ นรหัสผานของบัญชีผใู ชของผอู นื่
ในกรณีที่ศูนยคอมพิวเตอร อนุญาตใหผูใชบริการเขาใชเครือขายได โดยไมตองมีบัญชี
ผใู ชหรือรหัสผาน เชน ในกรณีของการเขาใชระบบหองสมุด เปนตน ผใู ชบริการก็ยงั คงตองถือปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑทปี่ ระกาศนีก้ ำหนดไวดว ย
ขอ 8 บัญชีผใู ชและทรัพยากรทีอ่ ยบู นเครือขาย ถือเปนทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัยการที่
ผใู ชบริการไดรบั อนุญาตใหมสี ทิ ธิเขาใชเครือขายไดนนั้ ถือเปนการใชสทิ ธิเพือ่ ประโยชนทางวิชาการ
และประโยชนของทางราชการเทานัน้ และมหาวิทยาลัยสงวนไวซงึ่ สิทธิดงั กลาวนีว้ า จะใหผใู ชบริการ
งดใชสทิ ธินเี้ มือ่ ใดก็ได
ขอ 9 บัญชีผูใชจะถูกกำหนดใหกับผูใชบริการเฉพาะตัวเทานั้น หามนำไปใหผูอื่นใช
โดยเด็ดขาด และหามบุคคลใด ใชบญ
ั ชีผใู ชของบุคคลอืน่ ไดดว ย แมวา จะไดรบั อนุญาตจากเจาของ
บัญชีก็ตาม
ขอ 10 หามใชเครือขายเพือ่ การอืน่ ใด นอกเหนือจากวัตถุประสงคทางการศึกษาหรือตามที่
ไดรบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย อาทิเชน ประโยชนทางธุรกิจของตนเองหรือของผอู นื่ ประโยชนอนื่
ใดของบุคคลอืน่ ทีไ่ มมคี วามเกีย่ วของกับมหาวิทยาลัยโดยตรง การประกาศแจงความ การซือ้ หรือ
การจำหนายสินคา การนำขอมูลไปซือ้ ขาย การรับบริการคนหาขอมูลโดยคิดคาบริการ การใหบริการ
โฆษณาสินคา หรือ การเปดบริการอินเทอรเน็ตแกบคุ คลทัว่ ไปเพือ่ แสวงหากำไร เปนตน
ขอ 11 ห า มใช เ ครื อ ข า ยเพื่ อ กระทำการอั น ผิ ด กฎหมาย และหรื อ ขั ด ต อ ศี ล ธรรม
อันดีของประชาชน รวมทัง้ การกระทำใด ๆ อันอาจสงผลกระทบตอการใชงานของผอู นื่ ดวย
ขอ 12 หามใชเครือขายเพือ่ การขมขู กาวราว กอกวน กอความรำคาญและเขาไปยงุ เกีย่ วกับ
งานของผอู นื่ รวมทัง้ เพือ่ การแสวงหาเพือ่ จัดเก็บ หรือสงขอความหรือภาพซึง่ ไมสภุ าพหยาบคาย
หรือลามกอนาจาร
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ขอ 13 หามคัดลอก เปดเผย หรือถายโอน ขอมูล หรือซอฟตแวรในคอมพิวเตอรที่
มหาวิทยาลัยจัดหาไวใหใชโดยมิไดรบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานผรู บั ผิดชอบในการ
ใหบริการขอมูลหรือซอฟตแวรนนั้ ๆ
ขอ 14 หามคัดลอก อาน เปลีย่ นชือ่ เปลีย่ นแปลง หรือ ลบทิง้ ขอมูล แฟมขอมูล หรือผลลัพธ
ทีเ่ ปนของผอู นื่ หรือของมหาวิทยาลัย โดยไมไดรบั อนุญาต
ขอ 15 หามดัดแปลงเครือขาย ไมวา จะเปนฮารดแวร ซอฟตแวร และทรัพยากรระบบ เพือ่
ไปลดขีดความสามารถของระบบ หรือเพื่อที่จะทำใหไดทรัพยากรใชงานเพิ่มขึ้นหรือพยายามที่
จะเปลีย่ นขอจำกัดของสิทธิในการเขาใชทรัพยากรระบบไปจากทีไ่ ดรบั อนุญาต จากศูนยคอมพิวเตอร
ขอ 16 ผใู ชบริการจะตองไมสรางภาระงานในระบบจนสงผลกระทบตอผใู ชงานอืน่
ขอ 17 ในการใชเครือขายเพื่อเปนทางผานเพื่อเขาไปใชทรัพยากรระบบของบุคคล หรือ
องคกรอืน่ ทีเ่ ชือ่ มตอกับเครือขายหรือเขาใชเครือขายอินเทอรเน็ต ผใู ชบริการตองถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ
และวิธปี ฏิบตั ขิ ององคกรทีเ่ ปนเจาของทรัพยากรระบบนัน้ และถือปฏิบตั ติ ามมารยาทของกลมุ อินเทอร
เน็ตทีเ่ กีย่ วของอีกดวย มหาวิทยาลัยจะถือเอาการกระทำผิดตามขอหามในประกาศนีต้ อ ทรัพยากร
ระบบนั้น ๆ เสมือนหนึ่งเปนการกระทำผิดตอมหาวิทยาลัยและจะดำเนินการตอผูกระทำผิด
เชนเดียวกับผกู ระทำผิดตอมหาวิทยาลัย
ขอ 18 การนำเครือ่ งคอมพิวเตอรหรืออุปกรณฮารดแวรอนื่ ใด เขามาเชือ่ มตอกับเครือขาย
ของมหาวิทยาลัย อันมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของเครือขาย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ศูนยคอมพิวเตอรเสียกอน
ขอ 19 ในการใหบริการเครือขาย ศูนยคอมพิวเตอร ไมรบั ประกันความถูกตองของผลลัพธ
จากการประมวลผลดวยทรัพยากรระบบของมหาวิทยาลัยและไมรบั ผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ
ทีเ่ ปนผลตอเนือ่ งจากความผิดพลาดของผลลัพธนนั้ ๆ
ขอ 20 เครือขายและทรัพยากรระบบของมหาวิทยาลัย เปนสมบัตขิ องทางราชการ หามบุคคล
ภายนอกเขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต การเขาใชงานโดยพลการ ถือวาเปนการลวงละเมิดและ
ไมพยายามปฏิบตั ติ ามขอกำหนดของทางราชการ ตองไดรบั การพิจารณาโทษจากทางมหาวิทยาลัย
และหรือ ไดรบั โทษตามกฎหมาย
ขอ 21 ศูนยคอมพิวเตอรจะไมรบั ประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับสงขอมูลขาวสาร และ
การไมสามารถใชงานไดของระบบบางสวนหรือทัง้ หมด และจะไมรบั ผิดชอบในความเสียหายของ
การใชงานอันเนือ่ งมาจากวงจรสือ่ สารชำรุด จานแมเหล็กชำรุด ความลาชา แฟมขอมูลหรือจดหมาย
สงไปไมถงึ ปลายทาง หรือสงผิดสถานที่ และความผิดพลาดในขอมูลหรือความเสียหายอันเกิดจาก
การลวงละเมิดโดยผอู นื่
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ขอ 22 ศูนยคอมพิวเตอรทรงไวซงึ่ สิทธิทจี่ ะปฏิเสธการเชือ่ มตอ หรือการใชงานและทรงไว
ซึง่ สิทธิทจี่ ะยกเลิกหรือระงับการเชือ่ มตอ และหรือ การใชงานใด ๆ ของผใู ชบริการทีล่ ว งละเมิดหรือ
พยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบนี้
ขอ 23 บัญชีผใู ชทศี่ นู ยคอมพิวเตอรใหกบั ผใู ชบริการ นัน้ ผใู ชบริการตองเปนผรู บั ผิดชอบ
ผลเสียหายตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้น เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้น มิไดเกิดขึ้นมาก
จากการกระทำของตนเอง
ขอ 24 กำหนดใหผใู ชบริการทีต่ อ งการนำอุปกรณมาเชือ่ มตอกับเครือขายจะตองติดตอขอ
คำปรึกษาและคำแนะนำวิธดี ำเนินการจากศูนยคอมพิวเตอรกอ นและจะตองดำเนินการใหเปนไปตาม
กฎระเบียบขอกำหนดโดยเครงครัด เพือ่ ใหการเชือ่ มตออุปกรณตา ง ๆ เปนไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
และไมเกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพโดยรวมของเครือขาย
ขอ 25 การขออนุญาตใชงานเครือขายภายในคณะ หมายเลขไอพี และชือ่ โดเมน จะตอง
ไดรบั ความเห็นชอบจากศูนยคอมพิวเตอร
ขอ 26 ศูนยคอมพิวเตอร ไมอนุญาตใหบคุ คลใด กระทำการเคลือ่ นยาย หรือทำการใด ๆ
ตอสวนประกอบใด ๆ ของเครือขาย โดยพลการ เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเครือขาย
ของมหาวิทยาลัยได
ขอ 27 การนำเครือ่ งคอมพิวเตอรเชือ่ มตอกับเครือขาย โดยใหบริการทีเ่ ปนสาธารณะกับ
หนวยงานในสังกัด ผทู รี่ บั ผิดชอบ จะตองทำการลงทะเบียนเครือ่ งดังกลาวกับศูนยคอมพิวเตอร อาทิ
เชน การขอใชชอื่ หมายเลขประจำเครือ่ ง และหมายเลขไอพี เปนตน รวมทัง้ ระบุบริการสาธารณะ
ทีจ่ ะใหบริการ โดยใหทำเรือ่ งผานคณะมายังศูนยคอมพิวเตอร เพือ่ รับรองการลงทะเบียน
ขอ 28 ในกรณีทศี่ นู ยคอมพิวเตอร ตรวจสอบพบวา เครือขายภายในคณะใด กอใหเกิดความ
ผิดปกติของเครือขายศูนยคอมพิวเตอรอาจจะหยุดใหบริการจากอุปกรณของสวนกลาง โดยไมมกี าร
แจงใหทราบลวงหนาจนกวาจะมีการแกไข ใหทำงานไดเปนปกติกอ น
ขอ 29 คณะทีป่ ระสงคจะใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต ผานระบบโทรศัพท จะตองไดรบั
ความเห็นชอบจากศูนยคอมพิวเตอรกอ น
ขอ 30 ผใู ชบริการทีฝ่ า ฝนและไมปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ จะไดรบั โทษตามระดับการลงโทษ
ดังตอไปนี้
30.1 กรณีผกู ระทำผิดเปนนักศึกษา ขาราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
30.1.1 สำหรับนักศึกษา
31.1.1.1 ตักเตือน และหรือระงับสิทธิการใชเครือขายตัง้ แต
หนึง่ ภาคการศึกษาขึน้ ไป หรือ
30.1.1.2 ใหคณะหรือกองกิจการนักศึกษา ดำเนินการพิจารณา
โทษ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตอไป
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30.1.2 สำหรับขาราชการและบุคลากร
30.1.2.1 ตักเตือน และหรือ ระงับสิทธิการใชเครือขายระยะเวลา
ตามความเหมาะสม หรือ
30.1.2.2 แจงใหผบู งั คับบัญชาเพือ่ ดำเนินการทางวินยั ตอไป
30.2 กรณีผกู ระทำผิดไมใชบคุ ลากรของมหาวิทยาลัย
30.2.1 ตักเตือน และหรือ ระงับสิทธิการใชเครือขายหรือ
30.2.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
ขอ 31 ใหผูอำนวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัย
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนีใ้ หผอู ำนวยการเปนผมู อี ำนาจวินจิ ฉัย และใหถอื เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2545
(ลงชือ่ ) ปริญญา จินดาประเสริฐ
(รองศาสตราจารยปริญญา จินดาประเสริฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ฉบับที่ 331/2552)
เรือ่ ง สิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผใู ชบริการและผดู แู ลระบบ
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
*******************
ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนมีหนาทีต่ ามความในพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และเพือ่ เปนแนวทางในการใชบริการและดูแลระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ให บ รรลุ เ ป า หมายในการมี ร ะบบคอมพิ ว เตอร ที่ มี ค วามมั่ น คง
มีประสิทธิภาพสูง และบังเกิดผลดีตอ ทางราชการ
ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับ ขอ 8 และขอ 9 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการ
ดูแลระบบคอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุม
คณบดี ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2552 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2552 จึงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไวดงั นี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 331/2552) เรือ่ ง
สิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผใู ชบริการและผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ประกาศนีใ้ หมผี ลบังคับใช นับแตวนั ทีอ่ อกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ ขัดหรือแยงกับความในประกาศนี้ ใหใชประกาศ
นีแ้ ทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย
สถาบัน สำนัก หรือหนวยงานทีเ่ รียก
ชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ
และใหหมายความรวมถึงองคกร
ในกำกับมหาวิทยาลัย
“คณบดี”
หมายถึง คณบดี ผอู ำนวยการศูนย สถาบัน
สำนัก หรือหัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชือ่
อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทาคณะ และ
ใหหมายความรวมถึงองคกรใน
กำกับมหาวิทยาลัย
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“ศูนยคอมพิวเตอร”

หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
“ผอู ำนวยการ”
หมายถึง ผอู ำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
“บุคลากร”
หมายถึง บุคลากรทุกคนทีส่ งั กัดและปฏิบตั งิ าน
ในมหาวิทยาลัยและใหหมายความ
รวมถึงพนักงานองคกรในกำกับ
มหาวิทยาลัย
“ระบบคอมพิวเตอร”
หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของ
คอมพิวเตอรทเี่ ชือ่ มการทำงานเขา
ดวยกัน โดยไดมกี ารกำหนดคำสัง่
ชุดคำสัง่ หรือสิง่ อืน่ ใด และแนวทาง
ปฏิบตั งิ านใหอปุ กรณหรือชุดอุปกรณ
ทำหนาทีป่ ระมวลผลขอมูลโดย
อัตโนมัติ
“ขอมูลคอมพิวเตอร”
หมายถึง ขอมูล ขอความ คำสัง่ ชุดคำสัง่ หรือ
สิง่ อืน่ ใดบรรดาทีอ่ ยใู นระบบ
คอมพิวเตอรในสภาพทีร่ ะบบ
คอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดว ย
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูลเกีย่ วกับการติดตอสือ่ สารของ
ระบบคอมพิวเตอร ซึง่ แสดงถึงแหลง
กำเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง
เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด
ของบริการ หรืออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
การติดตอสือ่ สารของระบบ
คอมพิวเตอรนนั้
“ผใู ชบริการ”
หมายถึง ผใู ชบริการระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยไมวา จะเสียคา
ใชบริการหรือไมกต็ าม
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“ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอร”

หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั
แตงตัง้ ใหดแู ลรับผิดชอบระบบ
คอมพิวเตอร หรือขอมูลคอมพิวเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร
“บัญชีผูใช”
หมายถึง รายชือ่ ผใู ชและรหัสผานทีผ่ ดู แู ล
ระบบคอมพิวเตอรกำหนดใหกบั ผใู ช
บริการ
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผรู กั ษาการตามประกาศนี้ ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ าม
ประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผมู อี ำนาจวินจิ ฉัย และใหถอื เปนทีส่ ดุ
หมวด 1
ผใู ชบริการ
ขอ 6 สิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผใู ชบริการ
6.1 ผใู ชบริการมีสทิ ธิใชบริการระบบคอมพิวเตอรทใี่ หบริการขอมูลสาธารณะ
โดยไมตอ งมีบญ
ั ชีผใู ช ไดแก เว็บเชิรฟ เวอรประชาสัมพันธหนวยงานของ
มหาวิทยาลัย เชิรฟ เวอรบริการแฟมขอมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัย (Public
FTP servers) หรือ เชิรฟ เวอรสาธารณะอืน่ ๆ
6.2 กรณีนอกเหนือขอ 6.1 ผใู ชบริการระบบคอมพิวเตอรตอ งมีบญ
ั ชีผใู ชทผี่ ดู แู ล
ระบบคอมพิวเตอรกำหนดใหเพือ่ เขาใชบริการ ผใู ชบริการตองแสดงบัตร
ประจำตัวเจาหนาทีข่ องรัฐ บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประชาชน หรือเอกสาร
แสดงตัวอืน่ ๆ ทีอ่ อกโดยราชการ รวมถึงใหขอ มูลประจำตัวทีถ่ กู ตองและ
เปนปจจุบนั ตอผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรในการสรางบัญชีผใู ช
6.3 รหัสผานถือเปนขอมูลลับ ผใู ชบริการมีหนาทีร่ กั ษาความลับของรหัสผานมิให
ผอู นื่ ลวงรู หากผใู ชบริการลืมรหัสผาน ผใู ชบริการมีสทิ ธิรอ งขอใหผดู แู ลระบบ
คอมพิวเตอรตงั้ รหัสผานเริม่ ตนใหม (Reset password)
6.4 ผใู ชบริการมีสทิ ธิใชระบบคอมพิวเตอรผา นทางบัญชีผใู ชของตนเทานัน้
หามใชบญ
ั ชีผใู ชของผใู ชบริการอืน่ ไมวา เจาของบัญชีผใู ชจะยินยอมหรือไม
ก็ตาม
6.5 ผใู ชบริการมีหนาทีร่ บั ผิดชอบขอมูลคอมพิวเตอรทตี่ นนำเขาสรู ะบบ
คอมพิวเตอร รวมถึงการกระทำใด ๆ อันกระทำผานทางบัญชีผใู ชของตน
ยกเวนกรณีทสี่ ามารถพิสจู นทราบไดวา ไมใชการกระทำของตน
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6.6 ผใู ชบริการมีสทิ ธิทราบระดับสิทธิ และสถานะของบัญชีผใู ชของตน รวมถึง
บันทึกการเขาใชงานระบบคอมพิวเตอรผา นทางบัญชีผใู ชของตนยอนหลังได
ไมนอ ยกวา 3 เดือน และใหถอื วาขอมูลดังกลาวเปนความลับ
6.7 ผใู ชบริการทีก่ ระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำ
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรือกฎระเบียบของทางราชการ
ดังตอไปนี้ จะตองรับโทษทางแพงและทางอาญา รวมถึงการดำเนินการ
ทางวินยั
6.7.1 ทำลายขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลอืน่ โดยมิชอบ
6.7.2 นำเขาสรู ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวา ทัง้ หมด
หรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอนั เปนเท็จ โดยประการทีน่ า
จะเกิดความเสียหายแกผอู นื่ หรือประชาชน
6.7.3 นำเขาสรู ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรอนั เปนเท็จ โดย
ประการทีน่ า จะเกิดความเสียหายตอความมัน่ คงของประเทศหรือ
กอใหเกิดความตืน่ ตระหนกแกประชาชน
6.7.4 นำเขาสรู ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิด
เกีย่ วกับความมัน่ คงแหงราชอาณาจักร หรือความผิดเกีย่ วกับการ
กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
6.7.5 นำสรู ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันมีลกั ษณะลามก
และขอมูลคอมพิวเตอรนนั้ ประชาชนทัว่ ไปอาจเขาถึงได
6.7.6 เผยแพรหรือสงตอซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอรโดยรอู ยแู ลววาเปนขอมูล
คอมพิวเตอร ตาม 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 หรือ 6.7.5
ขอ 7 ผใู ชบริการทีฝ่ า ฝน หรือไมปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ จะไดรบั การพิจารณาโทษ ดังนี้
7.1 กรณีทผี่ กู ระทำผิดเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
7.1.1 ตักเตือนและหรือ ระงับสิทธิการใชงานระบบคอมพิวเตอร ตัง้ แต
หนึง่ ภาคการศึกษาเปนตนไป
7.1.2 ใหคณะ หรือกองกิจการนักศึกษา ดำเนินการพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7.1.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.1.4 ดำเนินการอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยเห็นสมควร
7.2 กรณีทผี่ กู ระทำผิดเปนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
7.2.1 ตักเตือน และหรือ ระงับสิทธิการใชงานระบบคอมพิวเตอร เปนระยะ
เวลาตามความเหมาะสม
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7.2.2 ใหผบู งั คับบัญชาดำเนินการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
7.2.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.2.4 ดำเนินการอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยเห็นสมควร
7.3 กรณีทผี่ กู ระทำผิดเปนบุคคลภายนอก
7.3.1 ตักเตือน และหรือ ระงับสิทธิการใชงานระบบคอมพิวเตอร เปนระยะ
เวลาตามความเหมาะสม
7.3.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.3.3 ดำเนินการอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยเห็นสมควร
หมวด 2
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร
ขอ 8 สิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผดู แู ลระบบคอมพิวเตอร
8.1 ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรตอ งปฏิบตั ติ ามสิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผใู ชบริการทุกประการ
8.2 สิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรมขี อบเขตเฉพาะ
ระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรทผี่ ดู แู ลระบบคอมพิวเตอรไดรบั
มอบหมายเทานัน้
8.3 ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรมหี นาทีส่ รางบัญชีผใู ช และกำหนดระดับสิทธิการ
ใหบริการของระบบคอมพิวเตอรใหแกผใู ชบริการ และเก็บรักษาบัญชีผใู ชและ
ขอมูลประจำตัวของผใู ชบริการดวยวิธกี ารทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัยและ
เปนความลับ
8.4 หามผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรเปดเผยหรือแกไขเปลีย่ นแปลงขอมูลของผใู ช
บริการยกเวนกรณีดงั ตอไปนี้
8.4.1 ไดรบั คำสัง่ จากพนักงานเจาหนาที่ หรือคำสัง่ ศาลใหสง มอบขอมูล
เกีย่ วกับผใู ชบริการเพือ่ ประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่
มีเหตุอนั ควรเชือ่ ไดวา มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า ดวย
การกระทำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
8.4.2 ไดรบั คำสัง่ ลงนามโดยอธิการบดี คณบดี หรือผอู ำนวยการ หรือผทู ี่
ไดรบั มอบหมายจากอธิการบดี คณบดี หรือผอู ำนวยการ ใหเปดเผย
แกไข ระงับ เพิกถอน หรือลบบัญชีผใู ช
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ดังนี้

8.4.3 ผใู ชบริการทีเ่ ปนเจาของบัญชีผใู ช รองขอใหมกี ารตัง้ รหัสผานเริม่ ตนใหม
8.4.4 มีเหตุอนั ควรอืน่ ๆ ซึง่ จะตองไดรบั อนุญาตเปนลายลักษณอกั ษรจาก
ผบู งั คับบัญชาตามขอ 8.4.2
8.5 ในการตัง้ รหัสผานเริม่ ตนใหม ผใู ชบริการตองยืน่ เอกสารตรวจสอบเพือ่
แสดงตน และใหดำเนินการตัง้ รหัสผานเริม่ ตนใหมดว ยวิธที ผี่ ดู แู ลระบบ
คอมพิวเตอรไมสามารถทราบรหัสผาน
8.6 ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรมหี นาทีเ่ ก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของ
ระบบคอมพิวเตอรทไี่ ดรบั มอบหมายใหเปนไปตามความในมาตรา 26
แหงพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรือ่ ง
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผใู หบริการ
พ.ศ. 2550 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการดูแลระบบ
คอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551
8.7 ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรมหี นาทีร่ บั ผิดชอบขอมูลคอมพิวเตอรทงั้ หมด
ในระบบคอมพิวเตอร ยกเวนขอมูลคอมพิวเตอรทสี่ ามารถยืนยันตัวบุคคล
ทีน่ ำเขาซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอรนนั้ สรู ะบบคอมพิวเตอร
8.8 ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรมสี ทิ ธิระงับหรือเพิกถอนการใหบริการของผใู ชบริการ
ทีฝ่ า ฝนประกาศฉบับนี้ กระทำความผิดตามกฎหมาย หรือขัดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชน รวมถึงการกระทำใด ๆ ทีส่ ง ผลกระทบสรางความเสียหาย
ตอผใู ชบริการอืน่ หรือประชาชน
8.9 ผดู แู ลระบบมีหนาทีบ่ ำรุงรักษาระบบใหมคี วามมัน่ คงอยางตอเนือ่ ง และมีสทิ ธิ
ดำเนินการมาตรการทีถ่ กู ตองตามหลักวิชาการในการเพิม่ ประสิทธิภาพ รักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความเปนสวนตัวของขอมูลคอมพิวเตอร
หากการบำรุงรักษาหรือการดำเนินการดังกลาวจำเปนตองระงับการใหบริการ
ตองแจงใหผใู ชบริการทราบลวงหนาไมนอ ยกวาสามวันทำการ ยกเวนในกรณี
ฉุกเฉินและมีความจำเปน ผดู แู ลระบบอาจระงับการใหบริการไดทนั ที โดยใช
วิธกี ารทีส่ ามารถรักษาความมัน่ คงขอมูลคอมพิวเตอรใหไดมากทีส่ ดุ และสง
ผลกระทบตอการบริการนอยทีส่ ดุ
ขอ 9 ผดู แู ลระบบคอมพิวเตอรทฝี่ า ฝน หรือไมปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ จะไดรบั การพิจารณาโทษ
9.1 ตักเตือน และหรือระงับสิทธิการใชงานระบบคอมพิวเตอร และหรือ ระงับสิทธิ
ในการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอรทอี่ ยใู นความรับผิดชอบ เปนระยะเวลา
ตามความเหมาะสม
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9.2 ใหผบู งั คับบัญชาดำเนินการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
9.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
9.4 ดำเนินการอืน่ ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัยเห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
(ลงชือ่ ) สุมนต สกลไชย
(รองศาสตราจารยสมุ นต สกลไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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การใชบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การใชบริการระบบเครื
อขายคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิ
ทยาลัยขอนแกน
(KKU-NETWORK)
(KKU-NETWORK)
*******************
*******************

สิทธิของนักศึกษาในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สิสิททธิธิใขนการใช
องนักศึกKKU-NETWORK
ษาในการเขาใชระบบเครื
อขายคอมพิmail
วเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
และ KKU-Web
สิทธิในการใช
KKU-NETWORK
และ KKU-Web
นักศึกษาของมหาวิ
ทยาลัยขอนแก
นทุกคน มีสทิ mail
ธิในการใชระบบคอมพิวเตอร เพือ่ สืบคน
นั
ก
ศึ
ก
ษาของมหาวิ
ท
ยาลั
ย
ขอนแก
น
ทุกคน
มีสทิ ธิในการใช
อ่ สืบคนย
ขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (KKU
Internet)
และมีสริทะบบคอมพิ
ธิใชระบบรัวบเตอร
-สง เพืไปรษณี
ขอิอเล็มูกลทรอนิ
ในระบบเครื
อขาWeb
ยอินเทอร
ต (KKUทยาลั
Internet)
สิทธิรปูใชแบบ
ระบบรั
บ-สงaddress
ไปรษณีคืยอ
กส (KKU
mail)เน็ของมหาวิ
ยขอนแกและมี
น โดยใช
E-mail
อิเล็กทรอนิกส (KKU Web mail) ของมหาวิ
ยขอนแกน โดยใชรปู แบบ E-mail address คือ
รหัสนักศึทกยาลั
ษา@kku.ac.th
รหัสนักศึและให
กษา@kku.ac.th
และให
ใ
ช
Username
และ
รหั
ส
นั
ก
ศึ
ก
ษา@kku.ac.th
ใช Username และ Password ดังนี้ Password ดังนี้
และให
ใช Username
และ วPassword
ดังนีหลั
้ ก ไมมเี ครือ่ งหมาย-เชน 452378419-4
4
Username
ใชรหัสประจำตั
นักศึกษา 10
Username
ใช
ร
หั
ส
ประจำตั
ว
นั
ก
ศึ
ก
ษา
10
หลั
ก ไมมเี ครือ่ งหมาย-เชน 452378419-4
Password คือ เลขทาย 4 ตัว ของบัตรประชาชน
คือ เลขทาย 4 ตัว ของบัตรประชาชน
สถานทีใ่ Password
หบริการ KKU-NETWORK
สถานทีใ่ หนับกศึริกการ
KKU-NETWORK
ษาสามารถติ
ดตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
นั
ก
ศึ
ก
ษาสามารถติ
ด
ไดจากสถานทีต่ า ง ๆ ดังนี้ ตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดจากสถานที
ต่ า งดๆตอดัภายในระบบเครื
งนี้
อขายของมหาวิทยาลัย
z การติ
การติ
ด
ต
อ
ภายในระบบเครื
ขายของมหาวิทยาลัย
z
- อาคารศูนยคอมพิวอเตอร
-- อาคารศู
นยกควิอมพิ
อาคารสำนั
ทยบริวเตอร
การ
-- อาคารสำนั
ทยบริการ น่ กั ศึกษาสังกัด
หองปฏิบตั กกิ วิารของคณะที
-- หหอพั
องปฏิ
ศึกษาสังกัด
กนับกตั ศึกิ การของคณะที
ษา ณ หอพักน่ ทีกั ่ 2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
-- หอพั
นักศึกศึกษา
หอพักที่ 2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
องคกการนั
กษาณและสโมสรทุ
กคณะวิชาทีต่ ดิ ตัง้ ระบบเครือขายฯ แลวเสร็จ
องค
ก
ารนั
ก
ศึ
ก
ษา
และสโมสรทุ
กคณะวิ
ชาทีต่ ดิ ตัAccess)
ง้ ระบบเครื
อขายฯ แล
วเสร็จ
พท (Remote
หมายเลข
0-4335z การติดตอจากบานพัก ผานเขาระบบโทรศั
จากบ่ 60
านพัหมายเลข
ก ผานเขานัระบบโทรศั
(Remote
Access)
หมายเลข
0-43350000 ปzจจุบการติ
นั ใหบดตริกอารที
กศึกษาติดพตอทขอรั
บบริการชุ
ด Package
10,20,30,50
0000
ปจทจุศี่ บนู นั ยให
บริการที
่ 60 หมายเลข นักศึกษาติดตอขอรับบริการชุด Package 10,20,30,50
ชัว่ โมงได
คอมพิ
วเตอร
ชัว่ โมงไดzทศี่ การติ
นู ยคอมพิ
ว
เตอร
ดตอผานระบบ Wireless Lan ทีจ่ ดุ บริการ (Access Point- รัศมีใชงานประมาณ
การติ
ด
ตอผนายนระบบ
Wireless
ทีจ่ ดุ บริการสำนั(Access
รัศมีนใยชคงานประมาณ
z
100 เมตร) ณ อาคารศู
อาหารและบริ
การLan
(Complex),
กวิทยบริPointการ และศู
อมพิวเตอร
100 เมตร) ณ อาคารศูนยอาหารและบริการ (Complex), สำนักวิทยบริการ และศูนยคอมพิวเตอร
นักศึกษาทุกคนจะมีพนื้ ทีบ่ นระบบเครือขายฯ ในการเก็บขอมูลและเมลอเิ ล็กทรอนิกส คนละ
นักศึกษาทุกคนจะมีพนื้ ทีบ่ นระบบเครือขายฯ ในการเก็บขอมูลและเมลอเิ ล็กทรอนิกส คนละ
20 Mbytes
20 Mbytes
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ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
(ฉบับที่ 2 /2555)
เรือ่ งการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
*******************
เพือ่ ใหการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2555 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
จึงกำหนดใหนกั ศึกษาปฏิบตั ิ ดังนี้
1. วัน เวลา สำหรับถายภาพ และทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ หองกลมุ ภารกิจบริการ
วันราชการปกติ
เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร
เวลา 09.00-16.00 น. (บริการออกบัตรประจำตัว
นักศึกษา ยกเวนบริการถายภาพ)
วันนักขัตฤกษ
ปดบริการ
2. การแตงกายใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยเครือ่ งแบบและ
เครือ่ งแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2547
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
นักศึกษาตางชาติ

นักศึกษาชาย
เสื้อเชิ๊ตแขนยาวหรือแขนสั้น ทำดวยผาสีขาวไมมี
ลวดลาย ปกเสื้อ แบบปลายแหลม มีกระเปาติด
ทางอกดานซาย ผูกเนคไทสีกรมทา ไมมลี วดลาย
ปลายตั ด เป น รู ป ชายธงมี ต รามหาวิ ท ยาลั ย สี ดิ น
แดงอยู ต รงกลางมี ข นาดตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กำหนด
นักศึกษาหญิง
เสื้ อ เชิ๊ ต แขนสั้ น ทำด ว ยผ า สี ข าว ไม มี ล วดลาย
ปกเสื้อแบบปลายแหลม ติดกระดุมทำดวยโลหะสี
เงิน ดุนตรามหาวิทยาลัยขอนแกน 5 เม็ด หนาอก
เสื้อดานขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ทำดวยโลหะ
สีเงิน กระดุมและเข็มมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
นักศึกษาตางชาติ
นักศึกษาชาย
แตงกายสุภาพไมสวมเสื้อยืด

นักศึกษาหญิง
แตงกายสุภาพ ไมสวมเสื้อยืดหรือเสื้อแขนกุด
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3. การกรอกรายละเอียดในคำรองและชำระคาธรรมเนียมพรอมนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
3.1 กรณีบตั รประจำตัวนักศึกษาหายใหแนบใบแจงความของสถานีตำรวจ
3.2 กรณีบตั รประจำตัวนักศึกษาชำรุด บัตรหมดอายุ เปลีย่ นคำนำหนาชือ่ ยศ เปลีย่ น
ชือ่ -นามสกุล การโอนยายสาขา คณะ สาขาวิชา และการปรับระดับการศึกษา
ใหแนบบัตรประจำตัวนักศึกษาเดิม
3.3 หลักฐานทีน่ ำมารับบัตรประจำตัวนักศึกษา คือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร
ประจำตัวขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต และใบอนุญาต
ขับรถยนต ควบคกู บั ใบเสร็จรับเงินทีช่ ำระคาธรรมเนียมการขอทำบัตรใหม
4. การดูแลรักษาบัตรประจำตัวนักศึกษา
4.1 ไมควรงอ หรือหักบัตร และแกะลอกบัตร
4.2 ไมควรเก็บบัตรไวในกระเปากางเกง เพราะอาจนัง่ ทับหรือทำใหบตั รหรืองอได
4.3 ไมควรเก็บบัตรโดยใหแถบแมเหล็กถูกนั และไมควรวางบัตรไวใกลสนามแมเหล็ก
เชน บนทีวหี รือตเู ย็น
4.4 ไมควรใชบตั รเปนอุปกรณ หรือเครือ่ งมือเฉพาะหนา หรือใหบตั รสัมผัสสารเคมี
4.5 ไมควรใหบตั รเกิดรอยขีดขวนหรือสัมผัสกับสิง่ สกปรกเปรอะเปอ นเพราะอาจ
มีผลทำใหขอ มูลบนแถบแมเหล็กเกิดผิดเพีย้ นได
4.6 ไมควรวางบัตรไวในรถยนตหรือจอดอยกู ลางแดด และควรหลีกเลีย่ งไมใหบตั ร
สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2555
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555
(ลงชือ่ ) ชนะพล ศรีฤๅชา
(รองศาสตราจารยชนะพล ศรีฤๅชา)
ผอู ำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
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