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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 พระราชบัญญตัน้ีิใหใชบังคับตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เปนตนไป 

 มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “วิทยาเขต”   หมายความวา   เขตการศึกษาซึ่ งประกอบดวย

    สวนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู

    ในเขตทองทีต่ามทีส่ภามหาวทิยาลยั

    กําหนด 

  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “สภาพนักงาน”   หมายความวา สภาพนกังานมหาวทิยาลยัขอนแกน 

  “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน

  “ผู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  

    ขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการ

      พนักงานราชการ และลูกจางของ

    มหาวิทยาลัย 
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  “รัฐมนตรี”   หมายความวา รัฐมนตรีผู รักษาการตามพระราช

    บัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕  ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.  

๒๕๔๑  เปนมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัตินี้  และเปนนิติบุคคล 

 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการ

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศกึษาธิการ และกฎหมายวาดวยการปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรฐัวสิาหกจิ

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

 มหาวทิยาลยัอาจใหมสีวนงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ  วทิยาลยั  สถาบนั   

หรือสํานัก  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนงานในมหาวิทยาลัยอีกได 

 มาตรา ๑๐  การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา  ๙ ใหทําเปนประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีการจัดต้ังและการรวมสวนงาน   

ใหกําหนดฐานะและภาระหนาที่ของสวนงานนั้นดวย 

 การแบงหนวยงานภายในของสวนงานตามมาตรา  ๙  ใหทําเปนประกาศของมหาวทิยาลยั 

 การดาํเนนิการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ตองคาํนงึถงึคุณภาพทางวิชาการ ความคุมคา

ของการใชงบประมาณ การลดความซ้ําซอน และการเพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารเปนสําคญั  

 มาตรา ๑๑ ภายใตวตัถปุระสงคตามมาตรา ๗  มหาวทิยาลยัอาจรบัสถานศึกษาชัน้สงู หรอื

สถาบนัอืน่เขาสมทบในมหาวทิยาลยัได  และมอีาํนาจใหปรญิญา  อนปุรญิญา  หรอืประกาศนยีบตัร

ชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 

 การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการรับเขาสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น

ตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เขาสมทบในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๑๒  ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนิน

การวจิยัรวมกบัสถานศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนัวจิยัอืน่ในประเทศ  หรอืตางประเทศ  หรือขององคการ

ระหวางประเทศได โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบตัรช้ันหนึง่ชัน้ใดรวมกบัสถานศกึษาชัน้สงูหรอืสถาบนัวจิยัอืน่แกผูสาํเรจ็การศกึษาได 

 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 แลกเปลีย่น และจาํหนาย หรือทํานิติกรรมใด ๆ   เพือ่ประโยชนแกกจิการของมหาวทิยาลยั  
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ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือมีทรัพยสิทธิ
ตาง ๆ   ในทรพัยสนิของมหาวิทยาลยั  และจําหนายทรัพยสนิท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจกัร  
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให
 การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย ใหกระทําไดเฉพาะ
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามมาตรา ๑๗  ซึ่งมีวัตถุประสงคใหจําหนายหรือแลกเปลี่ยนได 
  (๒)  ดําเนนิกจิการวิทยกุระจายเสียง  วทิยุโทรทศัน  กจิการโทรคมนาคม  หรอื
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการใหการศึกษาและบริการทางวิชาการ 
  (๓)  รับคาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการในการ
ใหบรกิารภายในอาํนาจหนาทีข่องมหาวิทยาลยั  รวมทัง้ทําความตกลงและกาํหนดเงือ่นไขเกีย่วกบั
การนั้น 
  (๔)  กูยืมเงินและใหกูยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน  
ถือหุนเขาเปนหุนสวน และลงทุนหรือรวมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลัย  
  การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน  การลงทุน หรือ
การรวมลงทุน  ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดตองไดรับความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรีกอน 
  (๕)  ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  (๖)  กําหนดคาตอบแทนหรือค าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ 
สิทธิประโยชนและประโยชนอยางอื่นใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๗)  จัดใหมีกองทุนเพื่อกิจการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  
โดยการบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  (๘)  ปกครอง  ดแูล  บาํรงุรกัษา  จดัการ  ใช  และจดัหาประโยชนจากทรพัยสนิ
ของมหาวิทยาลัย  และที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ 
  (๙)  จัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่ เป นนิติบุคคล  
รวมตลอดถงึลงทนุหรอืรวมลงทุนกบับุคคลหรือนิตบุิคคลใด  เพือ่ดาํเนนิกจิการทีเ่กีย่วกบัหรอืตอ
เนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือหาประโยชน 
เพื่อเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๕  รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 
  (๑)  เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 
  (๒)  เงินและทรัพยสินที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 
  (๓)  เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายไดหรือผล
ประโยชนจากกองทุนดังกลาว 
  (๔)  คาธรรมเนียม คาบํารุง  คาตอบแทน  เบี้ยปรับ  และคาบริการตาง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย 
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  (๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
  (๖)  รายไดหรอืผลประโยชนทีไ่ดมาจากการใชท่ีราชพสัดุ  หรอืจดัหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุ ที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 
  (๗)  รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
 เงนิอดุหนนุท่ัวไปตาม (๑) นัน้ รฐับาลพงึจดัสรรใหแกมหาวทิยาลัยโดยตรง เปนจาํนวนที่
เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 
 รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 ในกรณีที่รายไดตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ   ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถหาเงินจากแหลงอื่น
ได  รัฐบาลพึงจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจําเปนของ
มหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่รัฐบาลไดปรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่น
ใด ใหแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแก
มหาวิทยาลัย ในสัดสวนเดียวกัน  เพื่อเปนคาใชจายดังกลาวใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยดวย  
 มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยตองสงเสริมและสนับสนุนผู ที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา
ในมหาวทิยาลยัและนักศกึษาซึง่ขาดแคลนทนุทรพัยอยางแทจรงิใหมีโอกาสเรยีนจนสาํเรจ็ปรญิญา
ตรี 
 หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาวาผูใดขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง  ใหเปนไปตาม
ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือซื้อดวย
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  หรือไดมาโดยทางอื่น  
ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๑๘ ทรัพยสนิของมหาวิทยาลยัท่ีใชเพ่ือประโยชนเกีย่วกบัการศึกษา การวจิยั   การ
ใหบริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมอยู ในความรับผิดแหง
การบังคับคดีทั้งปวง  รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู
กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได 
 มาตรา ๑๙ บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 
 เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผู อุทิศให
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)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบหาคน ซึ่งจะได

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

  (๓)  อธิการบดี 

  (๔)  นายกสมาคมศษิยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน  ผูวาราชการจงัหวดัขอนแกน  

ประธาน สภาพนักงาน  และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  (๕)  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจํานวนสีค่น  ซึง่เลอืกจากผูดาํรงตาํแหนงรอง

อธกิารบดจีาํนวนหนึง่คน  เลอืกจากผูดาํรงตาํแหนงหวัหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  และ  (๕)  

จาํนวนสองคน  และเลอืกจาก ผูดาํรงตาํแหนงหวัหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  

จํานวนหนึ่งคน 

  (๖)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา

จํานวนสามคน  และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใชคณาจารยประจําจํานวนหนึ่งคน 

 หลกัเกณฑและวิธกีารสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรง

คุณวุฒิใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซ่ึงในจํานวนนี้ตองสรรหากรรมการสภา

มหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒุจิากบัญชรีายช่ือท่ีคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนดจาํนวนหนึง่คน  

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๕)  และ  (๖)  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายก 

สภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดหรือเม่ือไมมีผู ดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัย หากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

คนหนึ่งทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และ

จะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒุ ิตามมาตรา  

๒๐ (๒) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
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  (๑) เปนผูทรงคณุวฒุ ิมีความรูและประสบการณในดานตาง ๆ  ทีเ่ปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

  (๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนง

บริหารในพรรคการเมือง 

  (๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒิุ ตามมาตรา 

๒๐ (๒) มวีาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๕) และ (๖) มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละสามป  และอาจไดรับเลือกใหมอีกได 

 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

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

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ลาออก 

  (๓)  ขาดคุณสมบัตหิรือมีลกัษณะตองหามของการเปนนายกสภามหาวทิยาลยั

หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 

  (๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (๕)  เปนบุคคลลมละลาย 

  (๖)  สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

  (๗)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

 ในกรณทีีตํ่าแหนงนายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัวางลงไมวาดวย

เหตุใดและยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

แทนตําแหนงที่วาง ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู 

 ในกรณีทีน่ายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา ๒๐ (๒)  (๕) 

และ (๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดมีการ

แตงตั้งหรือเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผู ที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังหรือ

ไดรับแตงตั้งหรือไดรับเลือก อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถา

วาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได  

 ในกรณีทีน่ายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัพนจากตาํแหนงตามวาระ   

แตยงัมไิดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  แตงตัง้นายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิไดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นข้ึนใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัย

หรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัซึง่พนจากตําแหนงปฏบิตัหินาท่ีตอไป  จนกวาจะไดทรงพระกรณุา
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โปรดเกลาฯ  แตงตัง้นายกสภามหาวทิยาลยัหรอืกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคุณวฒุ ิ หรอืเลอืก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหมแลว 

 มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  

อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง  

  (๑) กาํหนดทศิทาง เปาหมายของมหาวทิยาลยั และวางนโยบาย รวมท้ังอนมัุติ

แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

  (๒) ออกขอบงัคบั ระเบยีบ ประกาศ และคาํสัง่ของมหาวทิยาลยั  เพือ่ประโยชน

ในการปฏบิติังานของมหาวทิยาลยั และอาจมอบหมายใหมหาวทิยาลยัหรอืสวนงานใดในมหาวทิยาลัย

เปนผูออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ  ไปได 

  (๓) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

  (๔)  ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย 

  (๕) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว 

  (๖) อนุมัติการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล ตลอดจนกําหนดนโยบาย

ขององคกรดังกลาว 

  (๗)  กาํหนดนโยบาย  หลกัเกณฑ  และวธิกีารเกีย่วกบัการจดัหารายได  จดัหา

แหลงทุน และทรัพยากรอื่น 

  (๘)  อนุมัตกิารตัง้งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวทิยาลยั  

  (๙) อนุมัตหิลกัสตูรการศกึษาและการเปดสอน  รวมทัง้การปรบัปรงุ  การยุบรวม  

หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

  (๑๐)  อนุมัติการรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูง

หรือสถาบันอื่น 

  (๑๑)  อนุมัติการจัดการศึกษารวมและยกเลิกการจัดการศึกษารวมกับสถาน

ศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันวิจัยอื่น 

  (๑๒) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของ

มหาวิทยาลัย  และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น  

รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

  (๑๓) แตงตัง้และถอดถอนประธานและกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย  

และประธาน และกรรมการสภาวิชาการ 

  (๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะ
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กรรมการ  คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลดงักลาวทําการแทน  แลวรายงานใหสภามหาวทิยาลยัทราบ 
  (๑๕) พจิารณาดาํเนินการเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง และพจิารณา
ถอดถอน นายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒุ ิอธิการบด ี ศาสตราจารย  
และศาสตราจารยพิเศษ 
  (๑๖)  แตงต้ังและถอดถอนรองอธกิารบด ี และหวัหนาสวนงานตามมาตรา  ๙ 
  (๑๗) แตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคสาม 
  (๑๘) ตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตหินาทีข่องอธกิารบดแีละหวัหนาสวน
งานตามมาตรา  ๙  (๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง 
  (๑๙) รบัรองรายงานประจาํปของมหาวทิยาลยัและเสนอรายงานนัน้ตอรฐัมนตรี
เพื่อทราบ
  (๒๐) ปฏบัิตหินาท่ีอืน่เกีย่วกับกจิการของมหาวิทยาลยัทีมิ่ไดระบใุหเปนหนาที่
ของสวนงานใดหรือของผูใดโดยเฉพาะ 
 มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๒๕ ใหมสีภาวชิาการ ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการจาํนวนไมนอย
กวาสบิหาคนแตไมเกนิยีส่บิคนซึง่สภามหาวทิยาลยัแตงตัง้ 
 คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ วธิกีารไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  รวมท้ังอํานาจหนาที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๒๖ ใหมีสภาพนักงาน  ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 จาํนวน คณุสมบัต ิหลกัเกณฑ วธิกีารไดมา วาระการดาํรงตาํแหนง และการพนจากตําแหนง
ของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงาน  
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 มาตรา ๒๗ สภาพนักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการ
บริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  สงเสรมิความสมัพนัธอนัดีระหวางมหาวทิยาลยักบัพนกังานมหาวิทยาลยั
และระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยกัน 
  (๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  
 มาตรา ๒๘ ใหมีคณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั  ประกอบดวยประธานกรรมการ

และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 คณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัมอํีานาจหนาทีใ่หคาํแนะนาํปรกึษาแกมหาวทิยาลยั 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

 จาํนวน คณุสมบัต ิหลกัเกณฑ วธิกีารไดมา วาระการดาํรงตําแหนง และการพนจากตําแหนง

ของประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๒๙ ใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

  (๑) ประธานกรรมการ ไดแก  อธิการบดี 

  (๒)  กรรมการโดยตาํแหนง ไดแก รองอธกิารบดี  ประธานสภาพนกังาน และ

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

 ใหอธกิารบดีแตงตัง้รองอธกิารบดคีนหนึง่เปนเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั  

และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดังกลาวดวยก็ได 

 มาตรา ๓๐ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

  (๑) พจิารณาและกลัน่กรองขอบงัคบัและระเบียบของมหาวทิยาลยั  เพือ่เสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย 

  (๒)  เสนอการจัดตัง้ การรวม และการยบุเลกิสวนงาน  และการแบงหนวยงาน

ภายในของสวนงานตอสภามหาวิทยาลัย 

  (๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย

และอธิการบดีมอบหมาย  หรือที่มิไดเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ 

  (๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  (๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 การประชมุและวธิดีาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ใหเปนไปตามขอบงัคบั 

ของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๓๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงิน 

และทรัพยสินมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกขและพิทักษระบบคุณธรรมประจํา

มหาวิทยาลัย 

 องคประกอบ จํานวน คณุสมบัติ  หลกัเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดาํรงตําแหนง และการ

พนจากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหนาที่ ตลอดจนการประชุม

และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๓๒ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวย

อธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี

มอบหมายก็ได 
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 มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖ 
 หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 รองอธกิารบดนีัน้ ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้โดยคาํแนะนาํของอธกิารบด ีจากผูมคีณุสมบตัิ 
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖ 
 ผูชวยอธิการบดีน้ัน ใหอธิการบดีแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา  ๓๖ 
 มาตรา ๓๔ อธกิารบด ีรองอธกิารบด ี ผูชวยอธกิารบด ี และหวัหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  
(๔) (๕) (๖) (๗) และวรรคสอง จะแตงตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผูซึ่งมิใชผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยก็ได 
 มาตรา ๓๕ อธกิารบดมีวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละสีป่ และจะทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
 เมือ่อธกิารบดีพนจากตาํแหนง  ใหรองอธกิารบดแีละผูชวยอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย 
 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖ 
  (๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕)  เปนบุคคลลมละลาย 
  (๖)  สภามหาวทิยาลัยมีมตใิหถอดถอนดวยคะแนนเสยีงเกนิกวากึง่หนึง่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด 
  (๗)  สภามหาวทิยาลยัมมีตใิหพนจากตาํแหนง  เนือ่งจากไมผานการประเมิน
ผลตามหลักเกณฑที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา  ๔๖ 
  (๘)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 มาตรา ๓๖ อธิการบดีและรองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (๑) สาํเรจ็การศกึษาไมตํา่กวาชัน้ปรญิญาเอกหรอืเทียบเทาจากมหาวทิยาลยั  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรอง 
  (๒)  สาํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาชัน้หน่ึงช้ันใดหรอืเทยีบเทาจากมหาวทิยาลยั  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาสิบปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัย
รับรอง  หรอืมปีระสบการณดานการบรหิารอืน่ตามหลกัเกณฑทีก่าํหนดในขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

มาแลวไมนอยกวาสิบป 
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 ผูชวยอธกิารบดตีองสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาชัน้หน่ึงชัน้ใดหรอืเทยีบเทาจากมหาวทิยาลยั 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 นอกจากคณุสมบตัติามวรรคหนึง่และวรรคสอง อธกิารบด ีรองอธกิารบดี และผูชวยอธกิารบดี 

ตองมีคุณสมบัติอื่นและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

 มาตรา ๓๗ อธกิารบดเีปนผูแทนของมหาวทิยาลยัในกจิการทัง้ปวง  และใหมอีาํนาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ  

ระเบยีบ ประกาศ และคาํสัง่ของมหาวทิยาลยั รวมทัง้นโยบายและวตัถปุระสงคของมหาวทิยาลยั  

  (๒) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด  รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

  (๓) จัดหารายไดและทรพัยากรจากแหลงตางๆ เพือ่สนบัสนนุการดําเนนิภารกจิ

ใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

  (๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจาย  เพื่อเสนอขออนุมัติ

ตอสภามหาวิทยาลัย 

  (๕) บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมติ

ของสภามหาวิทยาลัย 

  (๖) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี 

  (๗)  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหินาทีข่องหวัหนาสวนงานตามมาตรา  

๙ (๑) (๒)  และ  (๓) 

  (๘) แตงต้ังและถอดถอนรองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน

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

  (๙)  บรรจ ุแตงตัง้  ถอดถอน  และดาํเนนิการทางวนิยัแกพนกังานมหาวทิยาลยั  

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  (๑๐) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดานตาง ๆ และ

รายงานประจําปของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 

  (๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และ

คําสั่งของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองอธิการบดีเปน 

ผู รักษาการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปน

ผูรักษาการแทน ถาอธิการบดีมไิดมอบหมาย ใหรองอธกิารบดทีีม่อีาวโุสสงูสดุเปนผูรกัษาการแทน 
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 ในกรณีทีไ่มมผีูดาํรงตาํแหนงอธกิารบด ีหรอืไมมผีูรักษาการแทนอธกิารบดีตามวรรคหนึง่  

หรอืมีแตไมอาจปฏบิติัหนาทีไ่ด ใหสภามหาวทิยาลยัแตงตัง้ผูมคีณุสมบัติและไมมลีกัษณะตองหาม

ตามมาตรา ๓๖ เปนผูรักษาการแทน 

 มาตรา ๓๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีสวนงาน 

ตามมาตรา ๙ ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหเปนวิทยาเขตได ท้ังนี้  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 ในวทิยาเขตหนึง่ อธกิารบดอีาจมอบอาํนาจใหรองอธกิารบดคีนหนึง่ หรือหวัหนาสวนงาน 

ตามมาตรา  ๙ (๔) (๕) (๖) (๗) หรอืวรรคสอง  ทีอ่ยูในวิทยาเขตนัน้  ปฏบิตัหินาทีแ่ทนอธกิารบดี

เฉพาะในวิทยาเขตนั้นได 

 มาตรา ๔๐ การบริหารงานภายในของสวนงานตามมาตรา ๙ (๑) (๒)  และ  (๓)  ใหเปน

ไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ในสวนงานตามมาตรา  ๙ (๔) (๕) (๖)  (๗)  และวรรคสอง  ใหมหีวัหนาสวนงานคนหนึง่ 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  เปนผู บังคับบัญชาและรับผิดชอบสวนงาน มีวาระการดํารง

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 ใหสวนงานตามมาตรา ๙ ที่มีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

จัดใหมีคณะกรรมการประจําสวนงาน 

 สวนงานตามมาตรา ๙ ที่มิไดมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อาจจัดใหมี

คณะกรรมการประจําสวนงานได 

 องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง  

และการพนจากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหนาที่ ตลอดจนการ

ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการประจําสวนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๔๒ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  และหัวหนาสวนงานตามมาตรา  ๙  

ตองปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

และจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 
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 ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งอยูหนึ่งตําแหนงแลว ใหรักษาการแทนตําแหนงอื่นไดอีก

เพียงหนึ่งตําแหนง  แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

 มาตรา ๔๓ นอกจากท่ีบัญญัตไิวแลวในพระราชบัญญัตนิี ้การรกัษาการแทน การมอบอาํนาจ

ใหปฏิบัติการแทน ตลอดจนการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติการแทนของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  

ในมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งหรือ

กาํหนดใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนกุรรมการ หรอืใหมอีาํนาจหนาทีอ่ยางใด ใหผูรกัษา

การแทน หรือผูปฏิบัติการแทนทําหนาที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ

ผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนดวย แลวแตกรณี 

หมวด ๓ 

การประกันคุณภาพและการประเมิน

 มาตรา ๔๔  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

 มาตรา ๔๕ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประเมินสวนงานของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๔๖ ใหสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี 

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

 ใหอธิการบดีจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙  

(๑) (๒)  และ  (๓) 

 การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ   

 มาตรา ๔๘ ใหมหาวทิยาลยัวางและรกัษาไวซึง่ระบบบญัชอีนัถกูตอง แยกตามสวนงานของ

มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได

และคาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ และใหมีการ

ตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

 การบนัทกึรายการในสมุดบัญชตีามวรรคหน่ึง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง

ทั่วไป 

 มาตรา ๔๙ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจายสงผูสอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

 วันเริ่มและวันสิ้นปบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๕๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงตัง้โดยความเหน็ชอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิเปนผูสอบบญัชขีองมหาวทิยาลยั  และ

ใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปบัญชี 

 มาตรา ๕๑ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  

ที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของ

มหาวิทยาลัยเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

 มาตรา ๕๒ ใหผู สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภา

มหาวทิยาลยัภายในหน่ึงรอยหาสบิวนันับแตวนัสิน้ปบัญช ีเพือ่ใหสภามหาวทิยาลยัเสนอตอรัฐมนตรี

 ใหมหาวทิยาลัยเผยแพรรายงานประจําปของปท่ีสิน้ไปนัน้  แสดงบญัชงีบดุล  บญัชทํีาการ   

และบัญชีรายรับและรายจายที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว  พรอมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย

ในปที่ลวงมาภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

 มาตรา ๕๓ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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หมวด ๕ 
การกํากับและดูแล

 มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของมหาวทิยาลยัตามมาตรา ๗ และใหสอดคลองกบันโยบายของรฐับาล 

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ ในกรณีท่ีมีปญหาขอขัดแยงในการ

ดาํเนินกจิการของมหาวทิยาลยัซึง่อาจเกดิความเสยีหายตอสวนรวม  ใหรัฐมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรี

พิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหผูเกี่ยวของมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม

คําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๕๕ บรรดาเรือ่งทีม่หาวทิยาลยัจะตองเสนอไปยงัคณะรฐัมนตรตีามพระราชบญัญตัิ

นี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

หมวด ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ

 มาตรา ๕๖ คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ศาสตราจารย 

  (๒)  รองศาสตราจารย 

  (๓)  ผูชวยศาสตราจารย 

  (๔)  อาจารย 

 ศาสตราจารยนัน้ จะไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้โดยคําแนะนาํของสภามหาวทิยาลยั 

 สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่นไดโดยทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 คุณสมบติั หลกัเกณฑ และวธิกีารแตงตัง้และถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ  ใหเปน

ไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๕๗ ศาสตราจารยพิเศษน้ัน  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงต้ังจากผูซึง่มไิด

เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๕๘ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ และ

พนจากตาํแหนงไปโดยไมมคีวามผดิ  สภามหาวทิยาลยัอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกยีรติคุณ

ในสาขาวิชา ที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 
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 คุณสมบติั หลกัเกณฑ  และวธิกีารแตงตัง้และถอดถอนศาสตราจารยเกยีรติคณุ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลยัอาจแตงตัง้ผูซ่ึงมคีณุสมบตัเิหมาะสมและมไิดเปนคณาจารย

ประจําของมหาวิทยาลยัเปนรองศาสตราจารยพเิศษหรือผูชวยศาสตราจารยพเิศษได  โดยคาํแนะนํา

ของสภาวิชาการ 

 อธิการบดีอาจแตงตั้งผู ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได เป นคณาจารยประจํา

ของมหาวิทยาลัยเปนอาจารยพิเศษได  โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหนาสวนงานอ่ืนที่มี

หนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย

ศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๖๐ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ศาสตราจารยพเิศษ  หรอืไดรับแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงศาสตราจารยเกยีรติคุณ  รองศาสตราจารย   

รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรือตําแหนงทางวิชาการ 

ทีเ่รยีกช่ืออยางอืน่ตามพระราชบัญญตัน้ีิ  ใหมีสทิธใิชตาํแหนงทางวชิาการดงักลาวเปนคาํนาํหนานาม 

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) 

 การใชคาํนาํหนานามและการใชอกัษรยอคาํนาํหนานามสําหรบัตาํแหนงทางวชิาการทีเ่รยีกชือ่

อยางอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

หมวด ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

 มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น  คือ 

 ปริญญาเอก  เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ ด. 

 ปริญญาโท   เรียกวา  มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ ม. 

 ปริญญาตรี   เรียกวา  บัณฑิต   ใชอักษรยอ บ. 



18

 มาตรา ๖๒ มหาวทิยาลัยมีอาํนาจใหปรญิญา อนุปรญิญา หรอืประกาศนยีบตัรในสาขาวชิา

ทีม่กีารสอนในมหาวทิยาลยั  และใหหรอืรวมใหปรญิญา  อนปุรญิญา  หรอืประกาศนยีบตัรในสาขา

วชิาทีม่กีารจดัการศกึษารวมกบัสถานศกึษาชัน้สงูหรือสถาบันวจิยัอืน่ในประเทศ  หรอืตางประเทศ  

หรือขององคการระหวางประเทศ 

 การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช

อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๖๓ สภามหาวทิยาลยัอาจออกขอบังคับกาํหนดใหผูสาํเรจ็การศึกษาชัน้ปรญิญาตรี

ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได 

 มาตรา ๖๔ สภามหาวทิยาลยัอาจออกขอบังคับกาํหนดใหมีประกาศนยีบตัรชัน้ตาง ๆ    และ

อนุปริญญาได  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา

ใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว 

  (๒) ประกาศนียบตัรบณัฑติ  ออกใหแกผูสําเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาใดสาขา

วิชาหนึ่ง ภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาแลว 

  (๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

กอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี 

  (๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 

 มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เหน็วาทรงคณุวฒุสิมควรแกปรญิญานัน้ ๆ  แตจะใหปรญิญาดงักลาวแกผูปฏบิติังานในมหาวทิยาลยั   

ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได 

 ชัน้  สาขาของปริญญา  และหลกัเกณฑการใหปริญญากติติมศักด์ิ  ใหเปนไปตามขอบงัคบั 

ของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๖๖ มหาวทิยาลยัอาจกาํหนดใหมคีรยุวทิยฐานะหรอืเขม็วทิยฐานะเปนเครือ่งหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดใหมีครุย

ประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยได 

 การกําหนดลักษณะ ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหนง  ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไข

อยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๖๗ มหาวทิยาลยัอาจกาํหนดใหมีตรา เครือ่งหมาย  หรอืสญัลกัษณของมหาวทิยาลยั

หรอืสวนงานของมหาวทิยาลยัได โดยทาํเปนประกาศของมหาวทิยาลยัและประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 การใชตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณตามวรรคหนึ่งเพื่อการคา  หรือการใชสิ่งดังกลาว

ทีม่ใิชเพ่ือประโยชนของมหาวทิยาลยัหรอืสวนงานของมหาวทิยาลยั  ตองไดรบัอนญุาตเปนหนงัสือ

จากมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  หรือเครื่องแตงกาย 

ของนกัศึกษาและผูปฏิบตังิานในมหาวทิยาลัยได  โดยทําเปนขอบงัคบัของมหาวทิยาลยัและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ   

 มาตรา ๖๙ ผูใดใชครยุวทิยฐานะ เขม็วทิยฐานะ ครยุประจาํตําแหนง  เครือ่งแบบ  เครือ่งหมาย  

หรอืเครือ่งแตงกายของนกัศกึษาและผูปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั  หรอืสิง่ใดทีเ่ลยีนแบบส่ิงดงักลาว   

โดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  

หรอืมตีาํแหนงใดในมหาวทิยาลยัโดยท่ีตนไมมีสทิธ ิ ถาไดกระทาํเพือ่ใหบคุคลอืน่เชือ่วาตนมสีทิธิ

ทีจ่ะใช  หรอืมวีทิยฐานะหรอืมีตําแหนงเชนน้ัน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดอืน  หรอืปรับไมเกนิ

หาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใดดงัตอไปน้ี  ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิหนึง่ป  

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 (๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงานของมหาวิทยาลัย  ไมวาจะทําเปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ 

 (๒) ใชตรา  เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณของมหาวทิยาลยัหรือสวนงานของมหาวทิยาลยั

ปลอม หรอืซึง่ทาํเลยีนแบบ  หรือ 

 (๓) ใช  หรอืทาํใหปรากฏซ่ึงตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสญัลักษณของมหาวทิยาลยั  หรอืสวน

งานของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา  ๖๗ วรรคสอง 

 ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒)  

แตกระทงเดยีว 

 ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได



20

บทเฉพาะกาล 
  

 มาตรา ๗๑ ใหโอนบรรดากจิการ  ทรัพยสนิ  สิทธ ิ หน้ี  ภาระผกูพนั  งบประมาณ  และราย

ได้ของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเปน

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ขอนแกน  พ.ศ. ๒๕๔๑ และสวนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดอนุมัติและจัดตั้งขึ้นใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีอยู ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ เปนสวนงาน

ของมหาวิทยาลัยไปพลางกอนจนกวาจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งสวนงานตามมาตรา ๙  

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๗๓ ใหนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 มาตรา ๗๔ ใหผู ดํารงตําแหนงอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน   

พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยูในวนักอนวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  คงดาํรงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 

 ในกรณีที่ผู ดํารงตําแหนงอธิการบดีตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัย

ใหเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ใหนําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและ

ผูชวยอธิการบดีโดยอนุโลม 

 มาตรา ๗๕ การนับวาระการดาํรงตาํแหนงของอธกิารบดตีามมาตรา  ๓๕  และหวัหนาสวนงาน

ตามมาตรา  ๔๐  ใหนบัรวมวาระการดาํรงตาํแหนงตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ.  

๒๕๔๑  ดวย 

 มาตรา ๗๖ ใหผูดํารงตาํแหนงคณบด ี รองคณบด ี ผูอํานวยการ  รองผูอาํนวยการ  สถาบนั  

สาํนกั หรอืศนูย หวัหนาสวนราชการ รองหวัหนาสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ  

หัวหนาสวนงานภายใน และรองหัวหนาสวนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดอนุมัติและ

จดัต้ังข้ึนในมหาวทิยาลยัขอนแกน  ซึง่ดาํรงตาํแหนงอยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั คงดาํรง 

ตําแหนงดังกลาวตอไปจนกวาจะครบวาระ ถาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการของมหาวิทยาลัย

ขอนแกนตองแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ี

โดยทําเปนหนังสือภายในหกสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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 ถาผูดํารงตาํแหนงตามวรรคหนึง่ไดแสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพมาเปนพนกังานมหาวทิยาลยั

และมีคําสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ใหดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปจนกวาจะครบวาระ

ที่เหลืออยู แตถาไมแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่

กําหนด  ใหพนจากตําแหนง

 มาตรา ๗๗ ใหขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการซ่ึงสงักดัมหาวทิยาลยัขอนแกน  พนกังาน

ราชการ และพนักงานซึ่งจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ขอนแกน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบัญญตัน้ีิใชบงัคบั  ยงัคงเปนขาราชการพลเรอืน

ในสถาบนัอดุมศกึษา ลกูจางของสวนราชการ พนกังานราชการ  หรอืพนกังานซ่ึงจางจากเงนิรายได

ของมหาวิทยาลัยตอไป และใหปฏิบัติหนาท่ีในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  โดยใหถือวา

การปฏบิติัหนาทีดั่งกลาวเปนการปฏบิตัหินาทีร่าชการ ปฏิบตัหินาท่ีในฐานะลกูจางของสวนราชการ 

ปฏบิติัหนาทีใ่นฐานะพนักงานราชการหรอืปฏบิตัหินาทีใ่นฐานะพนกังานมหาวทิยาลยั แลวแตกรณี 

 ในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง สิทธิในการเขาสู ตําแหนงศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย ผู ชวยศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่นใดของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ตามวรรคหนึง่ และสทิธใินการเลือ่นตาํแหนงของขาราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ  ลูกจางของสวนราชการ  และพนกังาน

ราชการตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามหาวิทยาลัยเปนสวนราชการ และใหขาราชการ ลูกจางของสวน

ราชการ และพนักงานราชการดังกลาว รับเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นผานมหาวิทยาลัยโดยเบิก

จายจากเงินงบประมาณแผนดิน งบบุคลากรท่ีจายในลักษณะเงินเดือนและคาจางประจําและ

เงินอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางของสวนราชการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยพนักงานราชการมาใชบังคับ แลวแตกรณี 

 สทิธใินการเล่ือนตาํแหนงของลกูจางของสวนราชการตามวรรคหนึง่  ใหเปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ 

 ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบ

กระทรวงการคลงัวาดวยลกูจางของสวนราชการ  หรือระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยพนกังาน

ราชการมาใชบงัคับ  แตไมสอดคลองกบัพระราชบัญญตัน้ีิหรอืมีกรณทีีไ่มอาจนาํมาใชบงัคบัไดดวย

เหตุใด ใหการดําเนินการ ในสวนที่ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้หรือในสวนที่ไมอาจนํามาใช

บังคับได  เปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 มาตรา ๗๘ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๗  ผูใด 

  (๑) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง

ของมหาวทิยาลยัตามพระราชบัญญตัน้ีิโดยทําเปนหนังสอืภายในหนึง่ปนบัแตวันทีพ่ระราชบญัญัตินี้
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ใชบังคับ  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  

แลวแตกรณี  โดยไมตองประเมิน 

  (๒) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง

ของมหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญตันิีโ้ดยทาํเปนหนงัสอืภายหลงักาํหนดเวลาตาม (๑) แตไมเกนิ

หาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยไดประเมินแลวเห็นวามีความรู

ความสามารถตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักาํหนด  ใหบรรจเุปนพนกังานมหาวทิยาลยัหรอืลกูจาง

ของมหาวิทยาลัยไดโดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน 

  (๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ีโดยทําเปนหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม (๒) 

ถามหาวิทยาลัยเห็นวาการรับบุคคลนั้นเขาทํางานจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และมีอัตราท่ี

จะรบัเขาทาํงานได  ใหดําเนนิการตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลยั

 ใหสภามหาวทิยาลยักําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงเสริมและสนับสนุน

ขาราชการและลกูจางของสวนราชการ  เพือ่เปลีย่นสถานภาพมาเปนพนกังานมหาวทิยาลยัหรือลกูจาง

ของมหาวทิยาลยั ทัง้นี ้ตามท่ีกาํหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 เมือ่ขาราชการหรือลกูจางของสวนราชการทีแ่สดงเจตนาตาม  (๑)  หรอื  (๒)  ไดรบับรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยแลว  ใหไดรับเงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  

และประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๗๙ ในกรณทีีต่าํแหนงขาราชการและลกูจางของสวนราชการในมหาวทิยาลยัวางลง  

ไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหยุบเลิกตําแหนงนั้นและ

ใหโอนอัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จายใน

ลักษณะเงินเดือนและคาจางประจําและเงินอื่นที่เกี่ยวของซึ่งต้ังไวสําหรับตําแหนงนั้นไปเปนของ

มหาวิทยาลัย และใหถือวาการโอนงบประมาณดังกลาวเปนการโอนงบประมาณรายจาย

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 มาตรา ๘๐ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับการบรรจุ แตงตั้ง และไดรับคาจางจาก

งบประมาณแผนดินอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๘๑ ขาราชการซ่ึงไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวทิยาลยัตามมาตรา ๗๘ ใหถอืวา

เปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ท้ังนี ้ 

นับแตวันที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
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 ลูกจางของสวนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๘ ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนง  

และใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

 ขาราชการซ่ึงเปนสมาชกิกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการอยูแลว  ใหมสีทิธขิอเปนสมาชกิ

ตอไปไดแมจะออกจากราชการแลว ในกรณเีชนน้ี  ใหถอืวาเปนขาราชการบาํนาญ  และมสีทิธไิดรบั

สวสัดกิาร จากทางราชการเชนเดยีวกบัผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทนุบาํเหนจ็บาํนาญ

ขาราชการ 

 พนกังานมหาวทิยาลยัซ่ึงไดรับสทิธิประโยชนในฐานะขาราชการบาํนาญแลว ใหไดรบัยกเวน 

ไมตองอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความ

สมัครใจ

 ลูกจางประจําของสวนราชการผูใดท่ีเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจาง

ประจําของสวนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแลว หากไดเขาเปนพนกังานมหาวทิยาลยัและสมัครเขาเปน

สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้น ถาผูนั้นไดโอนเงินสะสม เงินสมทบ และ

เงินผลประโยชนอื่นที่ไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ  

ซึ่งจดทะเบียนแลว เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ใหนับระยะเวลาการเปน

สมาชิกตอเนื่องกันได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 มาตรา ๘๒ ใหคณะกรรมการประจาํคณะ  สถาบนั  สาํนกั  หรอืศูนยและคณะกรรมการอืน่

ที่ไดรบัแตงต้ังหรือเลอืกตามพระราชบัญญติัมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ และดาํรงตาํแหนง 

อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทําหนาที่คณะกรรมการประจําสวนงานนั้น หรือทํา

หนาที่ตามที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกจนกวาจะไดมีการแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหมตาม

พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา ๘๓ ใหประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารยตามพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลยั 

ขอนแกน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และประธานกรรมการและกรรมการสภาขาราชการ  พนกังาน  และลกูจาง

ของมหาวทิยาลยัขอนแกนตามขอบงัคบัของมหาวทิยาลัยขอนแกน  ซึง่ดํารงตาํแหนงอยูในวนักอน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย และประธาน

กรรมการและกรรมการสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางตอไปจนกวาจะไดมาซึ่งประธาน

กรรมการและกรรมการสภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 ในระหวางที่ยังมีขาราชการและลูกจางของสวนราชการตามมาตรา  ๗๗  เปนผูปฏิบัติงาน 

ในมหาวทิยาลยัตามพระราชบัญญตัน้ีิ  ใหขาราชการและลกูจางของสวนราชการดงักลาวมสีวนรวม 

ในกจิการของสภาพนกังานโดยเทาเทียมกบัพนักงานมหาวทิยาลยัดวย ทัง้นี ้ใหเปนไปตามขอบงัคบั 

ของมหาวิทยาลัย 
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 มาตรา ๘๔ ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ   

รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และ

อาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู

ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย

ศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยของมหาวิทยาลัยตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของ

มหาวทิยาลยัตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับการแตงตั้ง

 มาตรา ๘๕ การออกขอบงัคบั ระเบยีบ ประกาศ  และคาํสัง่ หรอืการกาํหนดหลกัเกณฑและ

วิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามปนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง หรือกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหนําพระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระ

ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.  ๒๕๔๑ ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

มาใชบังคับ โดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

           นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ :-  เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คอื  โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการ

สงเสริมใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยู

ในกํากับของรัฐ มีการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษา

ในระดบัอดุมศกึษาไดอยางมคุีณภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และมีความเปนเลศิทางวชิาการ  

ซึง่สอดคลองกบักฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติ  ดังน้ัน สมควรปรบัปรงุการบรหิารมหาวทิยาลยั

ขอนแกนใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา

พ.ศ. ๒๕๕๙

**********************
 การกาํหนดชือ่ปริญญาตามคุณวฒุสิาขาวชิา ท่ีแสดงถงึการมคีวามรูตามหลกัการพืน้ฐาน

ของศาสตรที่ครอบคลุมสาขาวิชา โดยในระดับปริญญาตรีควรกําหนดใหมีพื้นฐานในสาขา

ศิลปศาสตร หรือวิทยาศาสตรเปนหลักใหไดรับคุณวุฒิตามชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 เพือ่ใหการกาํหนดชือ่ปรญิญาของสถาบนัอดุมศกึษาเปนระบบและสอดคลองกบัแนวทาง

การจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาของประเทศไทย เหน็สมควรกาํหนดหลกัเกณฑการกาํหนด

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  ใหใชประกาศกระทรวงน้ีเปนแนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ

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  ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เร่ือง “หลกัเกณฑการกาํหนดชือ่ปรญิญา พ.ศ. 

๒๕๔๙” ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

  ๔.๒  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
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  ๔.๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๔.๔  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒” ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
  ๔.๕  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
  ๔.๖  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “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 โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชาน้ัน ๆ 
เปนหลัก ใหใชช่ือปริญญาวาศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(Master of Arts) และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Arts) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(Doctor of Philosophy) กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ
    (๑) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร (Humanities)
     ๑.๑)  สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา อาท ิพทุธศาสตร
พุทธศาสนศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบ
     ๑.๒)  สาขาวิชาภาษา วรรณคดี อาทิ  ภาษาศาสตร  
ภาษาไทย ภาษาบาลแีละสนัสกฤต จารกึภาษาไทย การแปล วรรณคดีไทย วรรณคดีองักฤษ วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ
     ๑.๓)  สาขาวชิาประวตัศิาสตร โบราณคด ีอาทิ ไทยคดศีกึษา
ประวัติศาสตรเปรียบเทียบ
     ๑.๔)  สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม อาทิ อารยธรรมศึกษา
    (๒)  กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร (Social Sciences)
     ๒.๑)  สาขาวชิาจิตวิทยา (Psychology) อาท ิจติวทิยาสงัคม
พฤติกรรมศาสตร
     ๒.๒)  สาขาวชิาสังคมวทิยา (Sociology) อาทิ มานษุยวิทยา
วัฒนธรรมศึกษา
   ๕.๑.๒  ปรญิญาวทิยาศาสตร สาขาวชิาทีใ่ชชือ่ปรญิญานีมี้ลกัษณะเนนศาสตร
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
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    (๑)  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Sciences)

     ๑.๑)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (Life Sciences) อาทิ 

ชีววิทยา ชีวเคมี ชีวฟสิกส จุลชีววิทยา พิษวิทยา พฤกษศาสตร สัตววิทยา กีฏวิทยา พันธุศาสตร

     ๑.๒)  สาขาวชิาวทิยาศาสตรกายภาพ (Physical Sciences)

อาท ิเคม ีฟสกิส ดาราศาสตร ธรณวีทิยา ธรณฟีสกิส ภมูศิาสตรกายภาพ สมทุรศาสตร อตุุนยิมวทิยา

     ๑.๓)  สาขาวชิาคณติศาสตรและสถติิ (Mathematics and-

Statistics) อาทิ คณิตศาสตร การวิจัยดําเนินงาน สถิติ คณิตศาสตรประกันภัย

     ๑.๔)  สาขาวชิาคอมพวิเตอร (Computing) อาท ิวทิยาการ

คอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ

    (๒)  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Sciences)

     ๒.๑)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร (Agriculture) อาทิ ประมง

พืชไร วนศาสตร สัตวบาล สัตวศาสตร

     ๒.๒) สาขาวชิาวทิยาการสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ

(Environmental Sciences and Natural Resources) อาท ิการจดัการสิง่แวดลอม วทิยาการสิง่แวดลอม

     ๒.๓)  สาขาวชิาวทิยาศาสตรการแพทย (Medical Sciences)

อาทิ กายวิภาคศาสตร นิติเวชศาสตร เวชนิทัศน สรีรวิทยา

     ๒.๔)  สาขาวชิาวทิยาศาสตรประยุกตอืน่ ๆ  (Other Applied

Sciences) อาทิ เทคโนโลยีนิวเคลียร วัสดุศาสตร การเหมืองแร

   ๕.๑.๓  ปริญญาตามชื่อศาสตร ไดแก สาขาวิชารัฐศาสตร (Political 

Sciences) อาท ิการเมอืง การปกครอง นโยบายสาธารณะ ความสมัพนัธระหวางประเทศ 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 Econom-

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

Philosophy)
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  ๕.๒  ปริญญาประเภทวิชาชีพ

   ๕.๒.๑ สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้เนนการศึกษาในลักษณะของศาสตร

เชิงประยกุต เพ่ือนาํไปสูการปฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพี สาขาวชิาทีต่องมใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี

ตามกฎหมายขององคกรวิชาชีพ กลุมสาขาวิชาที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดชื่อ

ปรญิญาใหใชตามสาขาวชิาชพีนัน้ ๆ  เปนหลกั ในทกุระดบัปรญิญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต)

สาํหรบัปรญิญาเอกอาจกาํหนดชือ่ปรญิญาเปน ปรชัญาดษุฎบีณัฑติได กลุมสาขาวชิาทีใ่ชชือ่ปรญิญา

นี้ คือ

    (๑)  สาขาวิชากายภาพบําบัด (Physical Therapy) ใหใชช่ือ

ปรญิญาในระดับ ปรญิญาตรวีา กายภาพบาํบดับณัฑติ (Bachelor of Physical Therapy) หรอืวทิยา

ศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)

    (๒)  สาขาวชิาการบญัช ี(Accountancy) ใหใชชือ่ปรญิญาในระดบั

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)

ใหใชชือ่ปรญิญา ในระดับปริญญาตรีวา การแพทยแผนไทยบัณฑติ (Bachelor of Thai Traditional 

Medicine)

     สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต ใหใชชื่อในระดับ

ปรญิญาตรวีา การแพทยแผนไทยประยกุตบณัฑติ (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)

    (๔)  สาขาวิชาการแพทยแผนจีน ใหใชชื่อปริญญาในระดับ

ปริญญาตรีวา การแพทยแผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)

    (๕)  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย (Medical Technology) ใหใชชือ่ 

ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา เทคนิคการแพทยบัณฑิต (Bachelor of Medical Technology)

    (๖)  สาขาวิชานิติศาสตร (Laws) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ

ปริญญาตรีวานิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)

    (๗)  สาขาวชิาพยาบาลศาสตร (Nursing Science) ใหใชชือ่ปรญิญา

ในระดับปริญญาตรีวา พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)

    (๘)  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (Engineering) ใหใชชื่อปริญญา

ในระดับปริญญาตรีวา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering)

    (๙)  สาขาวชิาศกึษาศาสตร (Education) หรอืสาขาวชิาครศุาสตร

อตุสาหกรรม (Industrial Education, Technical Education) ใหใชชือ่ปรญิญาในระดับปรญิญาตรวีา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (Bachelor of 

Sciencein Industrial Education) หรือ (Bachelor of Science in Technical Education)
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    (๑๐) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture) ใหใชชื่อ

ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) หรือภูมิ

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Landscape Architecture)

    (๑๑) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ใหใชชื่อปริญญาในระดับ

ปริญญาตรีวา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)

   ๕.๒.๒  สาขาวิชาทางดานวิชาชีพ ซึ่งมีระดับชั้นปริญญาตรีเปนปริญญา

สูงสุดใหใชช่ือปริญญาตามสาขาวิชาชีพน้ัน 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)  สาขาวชิาแพทยศาสตร (Medicine) ใหใชชือ่ปรญิญาในระดบั

ปริญญาตรีวา แพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)

    (๔)  สาขาวชิาเภสชัศาสตร (Pharmacy) ใหใชชือ่ปรญิญาในระดบั

ปริญญาตรีวา เภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)

    (๕)  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine) ใหใช

ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine)

  ๕.๓ ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ

   ๕.๓.๑ ประเภทกึง่วชิาชพี กลุมสาขาวชิาท่ีไมไดกาํหนดใหมอีงคกรวชิาชพี

หรือกฎหมายรองรับแตเปนศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญา

ใหใชตามกลุมสาขาวิชาที่กําหนด การกําหนดชื่อปริญญาใหใชตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เปนหลักใน

ทุกระดบัปรญิญา (บณัฑติ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต) สําหรับปรญิญาเอกอาจกาํหนดชือ่ปริญญา

เปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ

    (๑)  สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร ใหใชช่ือปริญญาในระดับ

ปริญญาตรีวา กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Prosthetics and Orthotics)

    (๒)  สาขาวิชาการจัดการ (Management) ใหใชชื่อปริญญา

ในระดับปริญญาตรีวา การจัดการบัณฑิต (Bachelor of Management)

    (๓)  สาขาวิชาดรุยิางคศาสตร (Music) ใหใชชือ่ปริญญาในระดบั

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)  สาขาวชิาวจิติรศลิปและประยุกตศิลป (Fine and Applied Arts)

ใหใชชือ่ปรญิญาในระดบัปริญญาตรีวา ศลิปบัณฑติ (Bachelor of Fine Arts) หรอืศลิปกรรมศาสตร

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)

    ทัง้นี ้กรณจีดัทาํ หลกัสตูรในสาขาวชิาประเภทกึง่วชิาชพีหากสถาบนั

อุดมศึกษาใด จัดหลักสูตร โดยจัดเนื้อหาเปนศาสตรบริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร หรือศาสตรบริสุทธิ์

ทางวิทยาศาสตรใหใชชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได

   ๕.๓.๒  ประเภทปฏิบัติการ

    สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเปนการนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยปีระยกุตไปใชพฒันาความรูและทักษะเชงิปฏบัิตกิารเฉพาะ ใหใชชือ่ปรญิญาเทคโนโลยี

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

อตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ (Bachelor of Industrial Technology) และอตุสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(Master of Industrial Technology) หรือชื่อปริญญาอื่น ที่แสดงใหเห็นการนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีประยุกตไปใชพัฒนาความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ

 ขอ ๖  ชือ่ปริญญาภาษาไทย ภาษาองักฤษ และอกัษรยอปรญิญาภาษาไทย ภาษาองักฤษ

ใหใช ดังตอไปนี้
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 ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๑.  ปริญญาประเภทวิชาการ

๑.๑  ปริญญาศิลปศาสตร

 ศิลปศาสตรบัณฑิต  ศศ.บ  Bachelor of Arts  B.A.

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

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

 หรือ   หรือ

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

๑.๒  ปริญญาวิทยาศาสตร

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

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

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

 หรือ  หรือ

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

๑.๓  ปริญญาตามชื่อศาสตร

๑.๓.๑ สาขาวิชารัฐศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

๑.๓.๒ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

๒.  ปริญญาประเภทวิชาชีพ

๒.๑  ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ

๒.๑.๑  สาขาวิชากายภาพบําบัด

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

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

   หรือ

   Bachelor of Accounting

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

   หรือ

   Master of Accounting

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

   หรือ

   Doctor of Accounting

 หรือ  หรือ

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

๒.๑.๓  สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

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

   Medicine

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

   Medicine

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

   Medicine

 หรือ   หรือ

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

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

   Traditional Medicine

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

 มหาบัณฑิต  Traditional Medicine

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

 ดุษฎีบัณฑิต  Traditional Medicine

 หรือ   หรือ

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

๒.๑.๔  สาขาวิชาการแพทยแผนจีน

 การแพทยแผนจีนบัณฑิต  พจ.บ  Bachelor of Traditional B.CM.

   Chinese Medicine

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

   Medicine

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

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

   Medicine

 หรือ   หรือ

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

๒.๑.๕  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

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

   Technology 

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

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

 หรือ  หรือ

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

๒.๑.๖  สาขาวิชานิติศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

๒.๑.๗  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

๒.๑.๘  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

๒.๑.๙  สาขาวิชาศึกษาศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

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

   Industrial Education

   หรือ

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

   Technical Education

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

   Education

   หรือ

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

   Education

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

   Education

   หรือ

   Doctor of Science in Technical D.Tech.Ed.

   Education

 หรือ   หรือ

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

๒.๑.๑๐สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

 และ   และ

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

   Architecture

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

   Architecture

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

   Architecture

 หรือ   หรือ

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

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
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ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๒.๑.๑๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

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

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

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

 หรือ  หรือ

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

๒.๒  ชื่อปริญญาตามสาขาวิชาชีพ โดย

 ระดับปริญญาตรีเปนปริญญาสูงสุด

๒.๒.๑  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

๒.๒.๒  สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร

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

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

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

 หรือ  หรือ

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

๒.๒.๓  สาขาวิชาแพทยศาสตร 

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

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

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

 หรือ  หรือ

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

๒.๒.๔  สาขาวิชาเภสัชศาสตร

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

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

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

 หรือ  หรือ

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

๒.๒.๕  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร

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

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

 หรือ  หรือ

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

๓.  ปริญญาประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ

๓.๑  ประเภทกึ่งวิชาชีพ

๓.๑.๑  สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร

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

   Orthotics

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

   Orthotics

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

   Orthotics

 หรือ  หรือ

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

๓.๑.๒  สาขาวิชาการจัดการ

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

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

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

 หรือ   หรือ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด  Doctor of Philosophy  Ph.D.

๓.๑.๓  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

๓.๑.๔  สาขาวิชานิเทศศาสตร

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

   Arts

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

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

 หรือ   หรือ

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

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
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๓.๑.๕  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

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

   Administration

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

   Administration

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

   Administration

 หรือ   หรือ

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

๓.๑.๖  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

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

   Administration

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

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

 หรือ   หรือ

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

๓.๑.๗ สาขาวิชาทางวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

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

 หรือ   หรือ

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ศป.บ.  Bachelor of Fine and Applied

   Arts

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

 หรือ   หรือ

 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ศป.ม.  Master of Fine and Applied

   Arts

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

 หรือ   หรือ

 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ศป.ด.  Doctor of Fine and Applied

   Arts

 หรือ   หรือ

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

๓.๑.๘  สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

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

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

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

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
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 หรือ   หรือ

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

๓.๑.๙  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

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

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

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

 หรือ   หรือ

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

๓.๒  ประเภทปฏิบัติการ

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

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

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

   Technology

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

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ

(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

 ขอ ๗  ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได หรือมีความจําเปนตอง

กาํหนดช่ือปรญิญา ทีน่อกเหนือจากทีกํ่า หนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

    ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

                               พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ

                                                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๙)

เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา

และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

 เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการใหการศึกษา สงเสริม ประยุกต พัฒนา

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ใหบริการวิชาการและ

วิชาชีพแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) (๑๒) และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

 ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๑๑๗/๒๕๕๙) เรื่อง

ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา 

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” ใชอกัษรยอ 

      “Ph.D.”

   (๒)  ปริญญาโท  เรียกวา  “การจัดการการพัฒนาชนบท

      มหาบณัฑิต” ใชอกัษรยอ “จ.พช.ม.”
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    ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา  “Master of Rural Development

      Management” ใชอักษรยอ 

      “M.R.D.M.”

   (๓)  ปริญญาตรี  เรียกวา  “การจดัการการพฒันาชนบทบณัฑติ” 

      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  “บญัชบีณัฑติ” ใชอกัษรยอ “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” ใชอกัษรยอ “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.”

    ชือ่ภาษาองักฤษ  เรยีกวา  “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” ใชอกัษรยอ “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 สาขาวชิาวทิยาศาสตรพืน้ฐานและสาขาวิชาวทิยาศาสตรประยุกต มปีรญิญาสามชัน้ คอื

   (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.”

   ชือ่ภาษาอังกฤษ  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  “สถาปตยกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติ” 

      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  “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ” 

      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.”

   ช่ือภาษาอังกฤษ  เรียกวา  “Bachelor of Information Science”

      ใชอักษรยอ “B.I.S.”

 ทัง้นี ้หากมีสาขาหรอืวชิาเอกใหระบชุือ่สาขาหรอืวชิาเอกนัน้ไวในวงเลบ็ตอทายปรญิญาและ

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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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 3/2551)

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

เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
เพือ่ทีจ่ะใหบณัฑติของมหาวทิยาลัยมคุีณลกัษณะโดดเดน มเีอกลักษณเฉพาะ และสอดคลองกบั
ความตองการของตลาดงาน ผใูชบณัฑติ และสงัคมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล

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

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.  2551

(ลงชือ่)   พลตำรวจเอกเภา  สารสิน
                                                                 (เภา   สารสนิ)
                                                        นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

   (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  ใหอธกิารบดเีปนผูรักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีมปีญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้

หรือจําเปนตองตีความประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปน

ที่สิ้นสุด

     ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

              ณรงคชัย อัครเศรณี

                                                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแกน
(ฉบับที ่3/2551)

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

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีกรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
เพือ่ทีจ่ะใหบณัฑติของมหาวทิยาลยัมีคุณลกัษณะโดดเดน มเีอกลักษณเฉพาะ และสอดคลองกบั
ความตองการของตลาดงาน ผใูชบัณฑติ และสงัคมท้ังในระดบัประเทศและระดบัสากล

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

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.  2551

(ลงชือ่)   พลตำรวจเอกเภา  สารสิน
                                                                 (เภา   สารสนิ)
                                                        นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

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

2.1 มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารในชีวิต
ประจำวันการศึกษา
เรยีนรใูนสาขาวชิาการ
ที่ตนศึกษาและการ
ปฏบิตังิานในวชิาชีพได

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

2.3 มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในการส่ือ
สารและการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
เพ่ือประโยชนในการ
ศกึษาในสาขาวิชาชพีได

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

2.1 มคีวามสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษในการ
ศกึษาเรยีนรแูละการสือ่
สารถายทอดความรใูน
ทางวชิาการได

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

2.3 มคีวามสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรดูวย
ตนเอง และสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพือ่
ประโยชนในการเรยีนรู
ของผูอื่นได

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

2.1 มคีวามสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
และเผยแพรหรอืถายทอด
ความรูทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติได

2.2 มคีวามสามารถในการใช
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตรหรือคณิตศาสตร
และสถิติหรือกระบวนการ
วจิยัในการคดิ วเิคราะห
หรอืแกปญหาการปฏิบตัิ
งานหรือแกปญหาทาง
วิชาการที่สลับซอนและ
พฒันาองคความรใูหมได

2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองและสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
ประโยชนในการเรียนรู
ของผอูืน่ได

2.4 มคีวามรแูละทกัษะดาน
ระบบและทฤษฎกีาร
บริหารองคการ ในระดบั
ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

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

3) คณุลกัษณะเฉพาะ
แตละหลกัสตูร/สาขาวชิา สามารถกำหนดคุณลกัษณะเฉพาะของบณัฑติในสาขาวชิาเฉพาะได โดยเพ่ิม

เตมิเขาไปในดานวชิาการ วชิางาน และวชิาคน ตามลกัษณะความตองการบณัฑติในสาขาวชิานัน้

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

3.1 มวีนัิย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

กรอบคุณลักษณะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

(KKU’s Graduate Qualifications Framework)

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

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

3.คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเปนจุดเนนของสาขาวิชาการหรือ
สาขาวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งตองดำเนินการใหเกิดการพัฒนาในแตละหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตรนั้น

1) คุณลักษณะเดน
คุณลักษณะเดนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกนคือ

“พรอมทำงาน (Ready to Work)”
โดยมีองคประกอบคุณลักษณะยอย 3 ดานดังนี้

 มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พรอมตอการเปล่ียนแปลง

เรียนรูตลอดชีวิต
2) คุณลักษณะท่ัวไป

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

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

คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

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

1.1 มคีวามรแูละประสบ
การณการเรยีนรใูน
สาขาวิชาท่ีศกึษา
สามารถปฏบิตังิาน
ในสาขาวิชาชพีใน
สถานการตาง ๆ ได

1.2 มคีวามสามารถในการ
คิด วเิคราะห และ
รเิร่ิมสรางสรรค โดย
ใชความรแูละ
ประสบการณของ
ตนในการแกไข
ปญหาการทำงานได

1.1 มคีวามรลูกึในวิชาการ
ทีศ่กึษา และสามารถ
ประยกุตในการ
ประกอบวิชาชีพช้ันสงู
หรอืการวิจยัเพือ่แก
ปญหาหรอืสรางองค
ความรใูหม

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

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

1.2 มีความสามารถในการ
คดิวเิคราะห สงัเคราะห
และเปนผนูำในการริเริม่
สรางสรรค โดยใชความรู
และประสบการณของ
ตนในการแกไขขอโต
แยงหรือปญหาท่ียุงยาก
ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได
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คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

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

2.1 มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารในชีวิต
ประจำวันการศึกษา
เรยีนรใูนสาขาวชิาการ
ที่ตนศึกษาและการ
ปฏบิตังิานในวชิาชีพได

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

2.3 มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในการส่ือ
สารและการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
เพื่อประโยชนในการ
ศกึษาในสาขาวิชาชพีได

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

2.1 มคีวามสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษในการ
ศกึษาเรยีนรแูละการสือ่
สารถายทอดความรใูน
ทางวชิาการได

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

2.3 มคีวามสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรดูวย
ตนเอง และสรางสรรค
ผลงานทางวชิาการเพือ่
ประโยชนในการเรยีนรู
ของผูอื่นได

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

2.1 มคีวามสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
และเผยแพรหรอืถายทอด
ความรูทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติได

2.2 มคีวามสามารถในการใช
กระบวนการทางวิทยา
ศาสตรหรือคณิตศาสตร
และสถิติหรือกระบวนการ
วจิยัในการคดิ วเิคราะห
หรอืแกปญหาการปฏิบตัิ
งานหรือแกปญหาทาง
วิชาการที่สลับซอนและ
พฒันาองคความรใูหมได

2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองและสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
ประโยชนในการเรียนรู
ของผอูืน่ได

2.4 มคีวามรแูละทกัษะดาน
ระบบและทฤษฎกีาร
บริหารองคการ ในระดบั
ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนในการทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

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

3) คณุลกัษณะเฉพาะ
แตละหลกัสตูร/สาขาวชิา สามารถกำหนดคุณลกัษณะเฉพาะของบณัฑติในสาขาวชิาเฉพาะได โดยเพ่ิม

เติมเขาไปในดานวชิาการ วชิางาน และวชิาคน ตามลกัษณะความตองการบณัฑติในสาขาวชิานัน้

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถ่ิน
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

3.1 มวีนัิย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

3.1 มวิีนัย ซือ่สตัยและ
รับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว วชิาชีพ
องคกร สงัคม และ
ประเทศชาติ

3.2 มีภาวะผูนำ เขาใจใน
ความแตกตางหลาก
หลายทางสงัคมและ
วฒันธรรม สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได

3.3 มีความรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
สถาบัน และ
ประเทศชาติ

กรอบคุณลักษณะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

(KKU’s Graduate Qualifications Framework)

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

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

3.คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเปนจุดเนนของสาขาวิชาการหรือ
สาขาวิชาชีพน้ัน ๆ ซึ่งตองดำเนินการใหเกิดการพัฒนาในแตละหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตรนั้น

1) คุณลักษณะเดน
คุณลักษณะเดนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกนคือ

“พรอมทำงาน (Ready to Work)”
โดยมีองคประกอบคุณลักษณะยอย 3 ดานดังนี้

 มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พรอมตอการเปล่ียนแปลง

เรียนรูตลอดชีวิต
2) คุณลักษณะท่ัวไป

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

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

คุณลักษณะท่ัวไป
(3 ดาน)

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี

บัณฑิตระดับปริญญา
โท

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก

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

1.1 มคีวามรแูละประสบ
การณการเรยีนรใูน
สาขาวิชาท่ีศกึษา
สามารถปฏบิตังิาน
ในสาขาวิชาชพีใน
สถานการตาง ๆ ได

1.2 มคีวามสามารถในการ
คิด วเิคราะห และ
รเิริม่สรางสรรค โดย
ใชความรแูละ
ประสบการณของ
ตนในการแกไข
ปญหาการทำงานได

1.1 มคีวามรลูกึในวิชาการ
ทีศ่กึษา และสามารถ
ประยกุตในการ
ประกอบวิชาชีพชัน้สงู
หรอืการวิจยัเพือ่แก
ปญหาหรอืสรางองค
ความรใูหม

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

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

1.2 มีความสามารถในการ
คดิวเิคราะห สงัเคราะห
และเปนผนูำในการริเริม่
สรางสรรค โดยใชความรู
และประสบการณของ
ตนในการแกไขขอโต
แยงหรือปญหาท่ียุงยาก
ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได
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3) การสงเสรมิและพฒันาอาจารย
3.1) อาจารยพึงไดรับการพัฒนาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ

ของแตละบคุคลและตามเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลยั ทัง้ในดานคณุวฒุ ิความรคูวาม
สามารถทางวิชาการและวิจัย ความรคูวามสามารถดานการสอน และความรคูวามชำนาญในสาขา
วิชาในระดับที่สูงข้ึน

3.2) อาจารยใหมทกุคน ตองผานกระบวนการอบรมและพัฒนา ใหมคีวามรคูวามเขาใจในองคกร
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย หลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต และสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.3) อาจารยทุกคน ตองเขารับการอบรมและพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถดานการจัดการ
เรยีนการสอน การวจัิยและการผลติผลงานทางวชิาการอยางมคุีณภาพอยางสม่ำเสมอตามระยะ
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

3.4) อาจารยตองรับผิดชอบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.5) อาจารยตองไดรบัการสงเสรมิและกำกบัดแูลใหเปนผมูคีณุธรรมและจรยิธรรม มจีติสำนึกท่ีดแีละ
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่และจรรยาบรรณครู เปนแบบอยางที่ดีของนักศึกษาและ
สังคมทั่วไป

4) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
4.1) ใหทกุหลกัสตูรจดัใหมอีาจารยทีป่รกึษา ทีส่ามารถใหคำปรึกษาแนะนำนกัศกึษาในดานการเรียน

และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.2) ใหมีการจัดอบรมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่จะสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบของมหาวิทยาลัย และเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษา

4.3) ใหมีการสนับสนุนทุนตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศกึษา และสรางโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4.4) ใหมกีารสงเสรมิและพฒันาแหลงเรยีนรแูละสิง่แวดลอมตาง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัทีจ่ะสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

5) การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต
5.1) ใหมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย คือผูใชบัณฑิต ตัวบัณฑิต

และนักศึกษาปจจุบัน เพื่อนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ
5.2) ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยอยางเปนระบบทั่วท้ังมหาวิทยาลัย ซึ่งสะทอนวิธีการ

สอนและผลสมัฤทธิใ์นการสอนของอาจารย ตามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผเูรยีน
เปนสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาอาจารย

5.3) ใหมีการสงเสริมและแนะนำนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมิน
ผลการสอนของอาจารย และมีกลไกกำหนดใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการสอน
ของอาจารยอยางเปนระบบ โดยผลที่ไดจากการประเมินจะถูกนำไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบตอนักศึกษา

5.4) ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา เพื่อ
นำขอมูลมาใชในการตัดสินใจเกีย่วกับการเปดหลกัสูตร การจัดการหลกัสตูร และเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น

นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

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

การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีองคประกอบและรายวิชาดังน้ี
1.1) มีปรัชญา วัตถุประสงค และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรท่ีตอบสนอง

ความตองการของผูใชบัณฑิต มีความเช่ือมโยงและสะทอนถึงกรอบคุณลักษณะบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ทั้งคุณลักษณะเดน คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ

1.2) มรีายวชิาทีส่งเสรมิและพัฒนาทกัษะและประสบการณดานการคดิวเิคราะห และกระบวนการ
แกปญหาดวยวธิกีารวจัิย วธิกีารทางวทิยาศาสตรหรอืคณติศาสตรแลวแตกรณี

1.3) มีรายวิชาท่ีสงเสริมการเรียนรูหรือการปฏิบัติจากประสบการณจริง เชน สหกิจศึกษา
การฝกงาน การจัดทำโครงงาน การศกึษาคนควาอสิระ เปนตน

1.4) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีการเรียนการสอนรายวิชา
บางรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรูทางภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.5) มีการกำหนดใหนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศและผานเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.6) มรีายวิชาทีม่เีนือ้หาทีส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการ การดำเนนิชวิีตบนพืน้ฐาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การรูจักสิทธิและหนาที่ และ
การมีจิตสำนึกตอสังคม

2) การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีกระบวนการดังน้ี
2.1) ใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ

บูรณาการองคความรูและประสบการณการวิจัยและหรือการบริการวิชาการมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน

2.2) ใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลายรวมทั้งแหลง
เรียนรูอินเตอรเน็ต

2.3) ใหมีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.4) ใหมีการสอนรายวิชาจำนวนหนึ่งในหลักสูตร โดยใชภาษาอังกฤษ ตามเปาหมายท่ีคณะหรือ

สาขาวิชากำหนด

*******************
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3) การสงเสรมิและพฒันาอาจารย
3.1) อาจารยพึงไดรับการพัฒนาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ

ของแตละบุคคลและตามเปาหมายการพัฒนาของมหาวทิยาลัย ทัง้ในดานคณุวฒุ ิความรคูวาม
สามารถทางวิชาการและวิจัย ความรคูวามสามารถดานการสอน และความรคูวามชำนาญในสาขา
วิชาในระดับที่สูงข้ึน

3.2) อาจารยใหมทกุคน ตองผานกระบวนการอบรมและพัฒนา ใหมคีวามรคูวามเขาใจในองคกร
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย หลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิต และสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.3) อาจารยทุกคน ตองเขารับการอบรมและพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถดานการจัดการ
เรยีนการสอน การวจัิยและการผลติผลงานทางวชิาการอยางมคุีณภาพอยางสม่ำเสมอตามระยะ
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

3.4) อาจารยตองรับผิดชอบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.5) อาจารยตองไดรบัการสงเสรมิและกำกบัดแูลใหเปนผมูคีณุธรรมและจรยิธรรม มจีติสำนกึท่ีดแีละ
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่และจรรยาบรรณครู เปนแบบอยางที่ดีของนักศึกษาและ
สังคมทั่วไป

4) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
4.1) ใหทกุหลกัสตูรจดัใหมอีาจารยทีป่รกึษา ทีส่ามารถใหคำปรึกษาแนะนำนกัศกึษาในดานการเรียน

และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.2) ใหมีการจัดอบรมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่จะสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบของมหาวิทยาลัย และเปนการ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับนักศึกษา

4.3) ใหมีการสนับสนุนทุนตาง ๆ เพื่อสงเสริมและพัฒนานักศกึษา และสรางโอกาสในการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4.4) ใหมกีารสงเสรมิและพฒันาแหลงเรยีนรแูละสิง่แวดลอมตาง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัทีจ่ะสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

5) การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต
5.1) ใหมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรโดยผูที่มีสวนไดสวนเสีย คือผูใชบัณฑิต ตัวบัณฑิต

และนักศึกษาปจจุบัน เพ่ือนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ
5.2) ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยอยางเปนระบบทั่วท้ังมหาวิทยาลัย ซึ่งสะทอนวิธีการ

สอนและผลสมัฤทธิใ์นการสอนของอาจารย ตามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนนผเูรยีน
เปนสำคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาอาจารย

5.3) ใหมีการสงเสริมและแนะนำนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการประเมิน
ผลการสอนของอาจารย และมีกลไกกำหนดใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการสอน
ของอาจารยอยางเปนระบบ โดยผลที่ไดจากการประเมินจะถูกนำไปใชใหเกิดประโยชนอยาง
เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบตอนักศึกษา

5.4) ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา เพื่อ
นำขอมูลมาใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปดหลกัสูตร การจัดการหลักสูตร และเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น

นโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน

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

การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีองคประกอบและรายวิชาดังน้ี
1.1) มีปรัชญา วัตถุประสงค และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรที่ตอบสนอง

ความตองการของผูใชบัณฑิต มีความเช่ือมโยงและสะทอนถึงกรอบคุณลักษณะบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย ทั้งคุณลักษณะเดน คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ

1.2) มรีายวชิาทีส่งเสรมิและพฒันาทกัษะและประสบการณดานการคิดวเิคราะห และกระบวนการ
แกปญหาดวยวธิกีารวจัิย วธิกีารทางวทิยาศาสตรหรอืคณติศาสตรแลวแตกรณี

1.3) มีรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูหรือการปฏิบัติจากประสบการณจริง เชน สหกิจศึกษา
การฝกงาน การจัดทำโครงงาน การศกึษาคนควาอสิระ เปนตน

1.4) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีการเรียนการสอนรายวิชา
บางรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรูทางภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.5) มีการกำหนดใหนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศและผานเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.6) มรีายวชิาท่ีมเีนือ้หาทีส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการ การดำเนนิชวิีตบนพืน้ฐาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การรูจักสิทธิและหนาท่ี และ
การมีจิตสำนึกตอสังคม

2) การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีกระบวนการดังนี้
2.1) ใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ

บูรณาการองคความรูและประสบการณการวิจัยและหรือการบริการวิชาการมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน

2.2) ใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลายรวมทั้งแหลง
เรียนรูอินเตอรเน็ต

2.3) ใหมีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.4) ใหมีการสอนรายวิชาจำนวนหนึ่งในหลักสูตร โดยใชภาษาอังกฤษ ตามเปาหมายท่ีคณะหรือ

สาขาวิชากำหนด

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



การจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี



หมวดที่ 1

การจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

 โดยที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไดประกาศใชมาเปนระยะ

เวลาหนึง่แลว จงึมคีวามจําเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาวสาํหรบัการผลติบณัฑิต

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

คาํแนะนาํของคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในคราวประชมุครัง้ที ่๘/๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่ ๘  กรกฎาคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง  “เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับปรญิญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๘”  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาท่ีจะเปดใหม 

และหลกัสตูรเกาทีจ่ะปรบัปรงุใหมของสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน  และใหใชบงัคบัต้ังแต 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ๓.  ใหยกเลิก  

  ๓.๑  ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เร่ือง  “เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปรญิญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

  ๓.๒  ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง “การจดัการศึกษาหลกัสตูรระดับปรญิญาตรี  

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

 ๔.  ในประกาศกระทรวงนี้

 

********************
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  “อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผู ช วยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ในสถาบันอดุมศกึษาท่ีเปดสอนหลกัสูตรนัน้ ทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบ

ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา    

 สาํหรบัอาจารยประจาํทีส่ถาบนัอดุมศกึษารบัเขาใหมตัง้แตเกณฑมาตรฐานนีเ้ริม่บังคับใช

ตองมคีะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษไดตามเกณฑทีก่าํหนดไวในประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  เรื่อง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา

  “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวชิาของหลกัสูตรทีเ่ปดสอน ซึง่มีหนาทีส่อนและคนควาวจิยัในสาขาวชิาดงักลาว ท้ังนี ้สามารถ

เปนอาจารยประจาํหลกัสตูรหลายหลกัสตูรไดในเวลาเดยีวกนั แตตองเปนหลกัสตูรท่ีอาจารยผูนัน้ 

มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร  

 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ  

การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจํา

หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา ที่จัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา  

๑ หลกัสตูรในเวลาเดียวกนัไมได ยกเวน พหวุทิยาการหรือสหวทิยาการ ใหเปนอาจารยผูรบัผดิชอบ

หลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซําไดไมเกิน ๒ คน  

 “อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา 

 ๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค    

  มุ งใหการผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อดุมศกึษาของชาต ิปรชัญาของการอดุมศกึษา ปรชัญาของสถาบนัอดุมศกึษา และมาตรฐานวชิาการ

และวิชาชีพที่เปนสากล ใหการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยูบนฐานความเชื่อวากําลังคนท่ีมี

คุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรางสรรคประโยชนตอสังคม  และ

มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน ภูมิปญญาไทย ภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  

เพื่อนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล    

  ทัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่กาํกบัสงเสริมกระบวนการผลติบณัฑติทีเ่นนการพฒันาผูเรียน 

ใหมีลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถดํารงตนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต

กระแส โลกาภวิตัน ทีม่กีารสือ่สารแบบไรพรมแดน มศีกัยภาพในการเรยีนรูตลอดชวีติ มคีวามสามารถ

ในการปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด สามารถสรางสรรคงานที่เกิด

ประโยชนตอตนเอง และสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและสากล โดยแบงหลักสูตรเปน ๒ กลุม ดังนี้  

  ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบงเปน  ๒ แบบ ไดแก   

   ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้ง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนนความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

สถานการณจริงไดอยางสรางสรรค     
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   ๕.๑.๒  หลกัสตูรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวชิาการ  ซึง่เปนหลกัสตูรปรญิญา

ตรีสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถระดับสูง  

โดยใชหลกัสตูรปกตทิีเ่ปดสอนอยูแลว ใหรองรับศกัยภาพของผูเรยีน โดยกาํหนดใหผูเรยีนไดศึกษา 

บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนอยูแลว และสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยที่ลุมลึก

ทางวิชาการ  

   ๕.๒  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบงเปน ๒ แบบ ไดแก   

   ๕.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมี

ความรอบรู ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอ

กาํหนดของมาตรฐานวิชาชพี หรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบติัเชงิเทคนคิในศาสตรสาขา

วิชานั้น ๆ  โดยผานการฝกงาน ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา    

    หลกัสตูรแบบนีเ้ทานัน้ทีจ่ดัหลกัสตูรปรญิญาตร ี (ตอเนือ่ง)  ได  เพราะ

มุงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยูแลว ใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดรับ

การฝกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม    

    หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ตอเนือ่ง) ถอืเปนสวนหนึง่ของหลกัสตูรปรญิญาตรี  

และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน  และให

ระบุคําวา  “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร   

   ๕.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเปน

หลกัสตูรสาํหรบัผูเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ มุงเนนผลติบณัฑติทีม่คีวามรู สมรรถนะทางวชิาชพี

หรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน  

โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูแลว และทําวิจัย

ที่ลุมลึกหรือไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงในหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการ      

    หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการ ตองมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

 ๖.  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค

การศกึษาปกต ิ ๑  ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๕  สปัดาห  สถาบนัอดุมศกึษา 

ท่ีเปดการศกึษาภาคฤดูรอน  ใหกาํหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกติโดยมีสดัสวนเทียบเคียงกัน 

ไดกับการศึกษาภาคปกติ   

 สถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในระบบไตรภาค  หรอืระบบจตุรภาค ใหถอืแนวทางดังนี้  

 ระบบไตรภาค     

  ๑  ปการศกึษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศกึษาปกต ิ ๑  ภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห  
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  โดย ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ ๑๒/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 

๔  หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๕ หนวยกิตระบบไตรภาค  

 ระบบจตุรภาค    

  ๑  ปการศกึษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศกึษาปกต ิ 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  รายวชิาภาคทฤษฎ ี ท่ีใชเวลาบรรยายหรอือภปิรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  ชัว่โมง

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  

  ๗.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  

  ๗.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  

  ๗.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 

๑  หนวยกิต ระบบทวิภาค 

 ๘.  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  

  ๘.๑  หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔  ป) ใหมจํีานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกติ  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ 

ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  

  ๘.๒  หลกัสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวยกติ  

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 (ตอเน่ือง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒  

หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 

๖  ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาค

การศึกษาแรกที่รับเขาศึกษา ในหลักสูตรนั้น 
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 ๙.  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด

วิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้  

  ๙.๑  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  หมายถึง  หมวดวชิาท่ีเสรมิสรางความเปนมนษุยทีส่มบรูณ  

ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม   

และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิต

อยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทย

และสังคมโลก   

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือ

ลกัษณะ  บรูณาการใด ๆ   กไ็ด  โดยผสมผสานเนือ้หาวชิาทีค่รอบคลมุสาระของกลุมวชิาสงัคมศาสตร  

มนษุยศาสตร  ภาษาและกลุมวชิาวทิยาศาสตรกบัคณติศาสตร  ในสดัสวนทีเ่หมาะสม  เพือ่ใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต  

     อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับ

การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  

ทั้งนี้ จํานวนหนวยกิต ของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษา

เพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต  

  ๙.๒  หมวดวชิาเฉพาะ หมายถงึ วชิาแกน วชิาเฉพาะดาน วชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชพี  

ที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้   

   ๙.๒.๑  หลกัสตูรปรญิญาตร ี(๔ ป) ทางวชิาการ ใหมจีาํนวนหนวยกติหมวดวิชา

เฉพาะรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต   

   ๙.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ใหมีจํานวน

หนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต โดยตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามท่ี

มาตรฐานวชิาชพีกาํหนด หากไมมมีาตรฐานวชิาชพีกาํหนดตองเรยีนวชิาทางปฏิบตักิารไมนอยกวา   

๓๖ หนวยกิต และทางทฤษฎีไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

    หลกัสตูร (ตอเนือ่ง) ใหมจีาํนวนหนวยกติหมวดวชิาเฉพาะรวมไมนอย

กวา ๔๒ หนวยกิต ในจํานวนนั้นตองเปนวิชาทางทฤษฏีไมนอยกวา  ๑๘ หนวยกิต   

   ๙.๒.๓  หลกัสตูรปรญิญาตร ี (๕  ป) ใหมจีาํนวนหนวยกติหมวดวชิาเฉพาะรวม 

ไมนอยกวา ๙๐ หนวยกิต   

   ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา  ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไมนอยกวา  ๑๐๘ หนวยกิต    

    สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  

วชิาเอกคู  หรอืวชิาเอกและวชิาโทกไ็ด  โดยวชิาเอกตองมจีาํนวนหนวยกติไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกติ  

และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู
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ตองเพ่ิมจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวม

ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต    

    สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ผูเรียนตองเรียนวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต    

  ๙.๓  หมวดวชิาเลอืกเสรี หมายถงึ วชิาท่ีมุงใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจ ตามทีต่นเอง

ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต   

   สถาบนัอดุมศกึษาอาจยกเวนหรอืเทียบโอนหนวยกติรายวิชาในหมวดวชิาศึกษา

ท่ัวไป  หมวดวชิาเฉพาะ  และหมวดวชิาเลอืกเสร ี ใหกบันักศกึษาทีม่คีวามรูความสามารถ ทีส่ามารถ

วดัมาตรฐานได ทัง้นี ้นกัศกึษาตองศกึษาใหครบตามจาํนวนหนวยกติทีก่าํหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษา

ในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย    

  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบดวย   

   ๑๐.๑.๑  อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตําปริญญาโทหรือเทียบเทา  

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง    

   ๑๐.๑.๒  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ

อาจารยประจําหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน      

    กรณีท่ีหลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา ๑ วิชาเอก ใหจัดอาจารย

ผูรบัผดิชอบหลกัสตูรท่ีมีคุณวฒุแิละคุณสมบัตติรงหรือสมัพนัธกบัสาขาวชิาทีเ่ปดสอนไมนอยกวา 

วิชาเอกละ  ๓  คน  

    กรณีท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหา

อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอดุมศกึษาตองเสนอจาํนวนและคณุวฒุิ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี  

   ๑๐.๑.๓  อาจารยผูสอน  อาจเปนอาจารยประจาํหรอือาจารยพเิศษทีม่คีณุวฒุิ

ข้ันตําปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

     ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา   

และทําหนาที่อาจารยผูสอนกอนท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได   
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    ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท   

แตทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับ

วชิาทีส่อนมาแลวไมนอยกวา ๖ ป ทัง้นี ้อาจารยพเิศษตองมชีัว่โมงสอนไมเกนิรอยละ ๕๐ ของรายวชิา 

โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น  

  ๑๐.๒  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี  

(ตอเนื่อง) ประกอบดวย   

   ๑๐.๒.๑  อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา   

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง     

    สาํหรับหลกัสตูรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรอืปฏบัิตกิาร  ทีเ่นนทกัษะ

ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไป 

ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

       กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา   

หากจําเปน บุคลากรที่มาจากหนวยงานน้ันอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงาน

ทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานใน

หนวยงานแหงนั้นมาแลวไมนอยกวา  ๖ ป   

   ๑๐.๒.๒  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ

อาจารยประจําหลักสูตร  จํานวนอยางนอย  ๕  คน      

    ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนน

ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย  

๒ ใน ๕ คน ตองมปีระสบการณในดานปฏบิตักิาร โดยอาจเปนอาจารยประจาํของสถาบนัอดุมศกึษา  

หรือเปนบุคลากรของหนวยงานที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีขอตกลงในการผลิตบัณฑิต

ของหลักสูตรนั้นรวมกัน แตทั้งนี้ตองไมเกิน  ๒  คน      

    กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา   

หากจําเปน บุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง

วิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานในหนวย

งานแหงนั้นมาแลวไมนอยกวา  ๖ ป 

    กรณีท่ีหลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา ๑ วิชาเอก ใหจัดอาจารย

ผูรบัผดิชอบหลกัสตูรท่ีมีคุณวฒุแิละคุณสมบัตติรงหรือสมัพนัธกบัสาขาวชิาทีเ่ปดสอนไมนอยกวา 

วิชาเอกละ ๓ คน และหากเปนปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติ 

เชงิเทคนคิในศาสตรสาขาวชิาน้ัน ตองมีสดัสวนอาจารยท่ีมีประสบการณในดานปฏิบัติการ ๑ ใน ๓    
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    กรณีท่ีมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหา

อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอดุมศกึษาตองเสนอจาํนวนและคณุวฒุิ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี    

   ๑๐.๒.๓  อาจารยผูสอน  อาจเปนอาจารยประจาํหรอือาจารยพเิศษทีม่คีณุวฒุิ

ข้ันตําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน      

    ในกรณีที่มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และ

ทาํหนาทีอ่าจารยผูสอนกอนทีเ่กณฑมาตรฐานหลักสตูรระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศ

ใชใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได    

    สําหรับกรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบัน

อุดมศึกษา หากจําเปน บุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท

และผลงานทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณ

การทํางานในหนวยงานแหงนั้นมาแลวไมนอยกวา ๖ ป

       ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท   

แตทั้งนี้ตองมคีุณวุฒขิั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทาํงานที่เกี่ยวของกับ

วชิาทีส่อนมาแลวไมนอยกวา ๖ ป ท้ังน้ีอาจารยพิเศษตองมีชัว่โมงสอนไมเกนิรอยละ ๕๐ ของรายวิชา  

โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น    

    สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะ 

ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยผู สอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๑.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    

  ๑๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา  ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

  ๑๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผู สําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ในสาขา

วิชา ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเขาศึกษา  

  ๑๑.๓  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติ

การ  ตองเปนผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา โดยมคีะแนนเฉลีย่สะสม

ไมนอยกวา ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรอืเทยีบเทา  และมีผลการเรียนในหลกัสูตรปรญิญา

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  

หนวยกติ ในแตละภาคการศกึษาปกต ิสาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และใหลงทะเบยีนเรยีน

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  

สาํหรบัการลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา  และไมกอน ๑๗ ภาคการศกึษาปกติ  สําหรบัการลงทะเบยีน

เรียนไมเต็มเวลา  

  ๑๒.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ 

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

   ๑๒.๔  หลกัสตูรปรญิญาตร ี (ตอเนือ่ง)  สาํเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๔  ภาคการศกึษา

ปกติ สาํหรบัการลงทะเบียนเรยีนเตม็เวลา และไมกอน ๘ ภาคการศกึษาปกต ิสาํหรบัการลงทะเบยีนเรยีน

ไมเต็มเวลา   

   สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙  

หนวยกิต   

   หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนท่ีมี

จํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือน

ตอมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวใน

หลักสูตร 

 ๑๓.  เกณฑการวดัผลและการสาํเร็จการศึกษา ใหสถาบันอดุมศึกษากาํหนดเกณฑการวดัผล  

เกณฑข้ันตาํของแตละรายวชิา และเกณฑการสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร โดยตองเรยีนครบ ตาม

จาํนวนหนวยกติทีก่าํหนดไวในหลกัสตูร  และตองไดระดบัคะแนนเฉลีย่ไมตํา่กวา  ๒.๐๐ จากระบบ  

๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี    

  สถาบันอุดมศึกษาท่ีใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้  

จะตองกําหนด ใหมีคาเทียบเคียงกันได 

 ๑๔.  ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขา

วิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  

ในกรณีทีป่รญิญาใดยงัมิไดกาํหนดชือ่ไวในพระราชกฤษฎกีา  หรอืกรณทีีส่ถาบนัอดุมศึกษาใดไมมี

การตราพระราชกฤษฎกีาวาดวยปรญิญาในสาขาวชิา และอกัษรยอสาํหรบัสาขาวชิา ใหใชช่ือปรญิญา

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 เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ป

 ๑๗. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่จะพิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด

  

    ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

                                                     พลเอก  ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ 

                                                                                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าดวยการจดัการเรียนการสอนภาคการศกึษาพิเศษ ระดับปรญิญาตรี

พ.ศ. 2557
********************

 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียน

การสอนภาคการศึกษาฤดูรอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ใหเหมาะสม สอดคลองกับระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี 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  ระเบียบน้ีวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557”

 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2557 เปนตนไป

 ขอ 3  ใหยกเลกิระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการจดัการเรยีนการสอน ภาคการศึกษา

ฤดูรอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543

  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ 

หรือที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

 ขอ 4  ในระเบียบนี้

  “มหาวิทยาลัยขอนแกน”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน

  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

  “คณะ”  หมายความวา  คณะหรอืหนวยงานท่ีเรยีกชือ่อยางอืน่

    ที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือหนวยงาน

    ทีจ่ดัการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรี

  “คณบดี”  หมายความวา  คณบดหีรอืผูบรหิารสงูสดุของคณะหรอื

    หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ 

    เทียบเทาคณะหรือหนวยงานที่จัดการ

    เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

  “นักศึกษา”  หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ

    ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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  “ภาคการศกึษาพเิศษ”  หมายความวา  ภาคการศึกษาฤดูรอนในหลกัสตูรเดมิ 

    และภาคการศกึษาทีไ่มไดเปนภาคการ

    ศึกษาปกติ

 ขอ 5  ผูมีสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษตองเปนนักศึกษา

 ขอ 6  กําหนดการเปดภาคการศึกษาพิเศษ ใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย โดยมีชั่วโมงเรียนแตละรายวิชาไมนอยกวาภาคการศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษา

ไมนอยกวา 6 สัปดาห

 ขอ 7  ในกรณทีีค่ณะจะขอเปดรายวชิาในการศกึษาพเิศษใหเปนไปตามเงือ่นไขใดเง่ือนไข

หนึ่ง ดังตอไปนี้

  (1) เปนวชิาทีก่าํหนดไวในแผนการศกึษาทีห่ลกัสตูรใหเปดสอนภาคการศกึษาพเิศษ

  (2)  ถาเปนวชิาในหมวดศกึษาทัว่ไปและหมวดวชิาเฉพาะ จะเปดสอนใหแกนกัศกึษา

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

 ในกรณีทีม่นัีกศึกษาลงทะเบียนเรยีนนอยกวากําหนด มหาวทิยาลยัอาจพจิารณาใหเปดสอน 

โดยความเห็นชอบของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู

 ขอ 9  กรณทีีม่หาวทิยาลยัมปีระกาศปดรายวชิาทัง้หมดทีน่กัศกึษาไดลงทะเบยีนเรยีนหรอื

ปดรายวิชาเกินกวารอยละ 50 ของรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดและนักศึกษา

ประสงคจะถอนรายวิชาทั้งหมด ใหคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษา

 ขอ 10 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต หากประสงคลงทะเบียนเกินกวา

นีใ้หคณบดคีณะทีน่กัศกึษาสงักดัอยู พจิารณาอนมุติัใหลงเพ่ิมอกี แตรวมแลวไมเกนิ 12 หนวยกติ

 ขอ 11 วนัเพ่ิมวิชาเรยีนและวนัถอนวชิาเรยีน  ใหเปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี สวนข้ันตอนการเพ่ิมหรือการถอนรายวิชาเรียน ใหปฏิบัติเชน

เดียวกันกับการศึกษาภาคปกติ

 ขอ 12 การกําหนดสิทธิในการเขาสอบภาคปลายภาค การวัดและประเมินผลการศึกษา

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการสอบประจําภาค
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 ขอ 13  นกัศึกษาทีก่ระทาํผดิหรอืฝาฝนระเบยีบนี ้ตองไดรบัโทษทางวิชาการตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 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  การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผสูำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2548

เพือ่เปนการเปดกวางและขยายโอกาสทางการศกึษา ใหผสูำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
สาขาตาง ๆ เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยคงเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานของหาวิทยาลัยขอนแกน

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

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

ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีสำหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2548 เปนตนไป บรรดาระเบียบ
ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

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

ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
"คณะ" หมายถึง คณะวชิาหรอืหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนโดยมติสภา

มหาวิทยาลยั มหีนาท่ีจดัการศกึษาระดับปรญิญา
ขอ 4 คณะทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาจรบับคุคลทีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ในสาขาหนึ่ง ๆ แลว เขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวในระเบียบนี้

ขอ 5 คณุสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะเขาศกึษาในหลกัสตูรของมหาวทิยาลัยตามขอ 4  ไดแก
(1) เปนผสูำเรจ็การศึกษาไมต่ำกวาข้ันปรญิญาตรีหรอืเทยีบเทาจากสถาบันอดุมศกึษา

ที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแลว
(2) เปนผูมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามขอกำหนดของหลักสูตรน้ัน ๆ

ขอ 6 การเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ไดรับการยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรที่เขาศึกษา

เวนแตในรายที่คณะเห็นวา ผูเขาศึกษายังขาดความรูในหมวดศึกษาทั่วไปใน
รายวิชาใด กอ็าจกำหนดใหศกึษารายวิชาเหลานัน้เพ่ิมเติมไดโดยไมนับหนวยกติ

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

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

(3) ผเูขาศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรยีนตามหลกัสตูรทีเ่ขาศกึษาไมนอยกวารอยละ 25
ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

(4) การพจิารณาเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหนวยกติใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั
ขอ 7 หลกัเกณฑอืน่ ๆ เก่ียวกับการรบัเขาและการจดัการศกึษา ใหเปนไปตามระเบยีบหรอื

ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ใชกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขอ 8 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ เพิ่มเติมที่ไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ี เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาและรักษาคุณภาพได
ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้กรณีทีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา

การปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะท่ีรับผิดชอบ
จัดการหลักสูตรน้ันๆ เปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   28   มนีาคม   พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
            (เภา  สารสนิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

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

ระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2548

เพือ่เปนการเปดกวางและขยายโอกาสทางการศกึษา ใหผสูำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
สาขาตาง ๆ เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยคงเปนไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานของหาวิทยาลัยขอนแกน

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

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

ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีสำหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2548 เปนตนไป บรรดาระเบียบ
ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

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

ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
"คณะ" หมายถึง คณะวชิาหรอืหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนโดยมติสภา

มหาวทิยาลยั มหีนาทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญา
ขอ 4 คณะทีจ่ดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาจรบับคุคลทีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ในสาขาหนึ่ง ๆ แลว เขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวในระเบียบนี้

ขอ 5 คณุสมบัตขิองบคุคลทีจ่ะเขาศกึษาในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัตามขอ 4  ไดแก
(1) เปนผสูำเรจ็การศึกษาไมต่ำกวาข้ันปรญิญาตรีหรอืเทยีบเทาจากสถาบนัอดุมศกึษา

ที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแลว
(2) เปนผูมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามขอกำหนดของหลักสูตรนั้น ๆ

ขอ 6 การเขาศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ไดรับการยกเวนการเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรที่เขาศึกษา

เวนแตในรายที่คณะเห็นวา ผูเขาศึกษายังขาดความรูในหมวดศึกษาท่ัวไปใน
รายวิชาใด กอ็าจกำหนดใหศกึษารายวิชาเหลานัน้เพ่ิมเติมไดโดยไมนับหนวยกติ

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

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

(3) ผเูขาศกึษาจะตองลงทะเบยีนเรยีนตามหลกัสตูรทีเ่ขาศกึษาไมนอยกวารอยละ 25
ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

(4) การพจิารณาเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหนวยกติใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 หลกัเกณฑอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการรบัเขาและการจดัการศกึษา ใหเปนไปตามระเบยีบหรอื

ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ใชกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขอ 8 มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ เพ่ิมเติมท่ีไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาและรักษาคุณภาพได
ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบยีบนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา

การปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะท่ีรับผิดชอบ
จัดการหลักสูตรนั้นๆ เปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   28   มนีาคม   พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
            (เภา  สารสนิ)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

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

ในระดบัปรญิญาตรสีำหรบับคุคลภายนอก
 พ.ศ.  2525

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

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

ขอ 2 ใหใชระเบียบนีต้ัง้แตปการศกึษา  2525  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

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

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

ขอ 5 คณุสมบัตขิองผสูมคัรเขาศกึษา
5.1 ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือโรคท่ีเปนอปุสรรคตอการศึกษา

โดยมีแพทยปรญิญารับรอง
5.2 เปนผทูีม่คีวามประพฤตดิ ี โดยมีหนังสือรบัรองของขาราชการตัง้แตระดับ

3 ขึน้ไป
5.3 มคีณุสมบัตคิรบถวน  ตามเง่ือนไขของรายวิชาท่ีตองการศึกษาหรืออยใูน

ดลุยพินิจของคณะทีเ่ปดสอนวิชาทีต่องการเขาศกึษา

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

ขอ 6 วธิกีารรับเขาศกึษา
6.1 บคุคลภายนอกทีป่ระสงคจะเขาศกึษาแบบรวมเรยีนวชิาในระดบั

ปริญญาตรี  วชิาใด  ตองย่ืนความจำนงขอเขาศกึษาวชิานัน้ท่ีกองบริการ
การศกึษาของมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 1 เดือน กอนวันลงทะเบียน
วชิาเรยีนประจำภาคการศึกษา  ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

6.2 ใหกองบรกิารการศกึษาสงความจำนงตามขอ  6.1 ใหคณะทีเ่ปดสอน
วชิาน้ันพจิารณาและแจงผลการพิจารณาใหผสูมคัรทราบกอนกำหนดการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน

ขอ 7 การลงทะเบยีนเรยีนและชำระเงนิคาธรรมเนยีม
7.1 บคุคลภายนอกท่ีไดรับอนุมัติใหเขาศกึษาแบบรวมเรียนในแตละ

ภาคการศกึษาจะตองลงทะเบียนเรยีน  และชำระเงินคาธรรมเนียมให
เสรจ็สิน้ตามอตัราวนั  เวลา  และสถานที ่ ทีม่หาวทิยาลยักำหนด  และ
ตองยืน่หลกัฐานแสดงการลงทะเบยีนตอมหาวทิยาลยั  จงึจะถอืวาการ
ลงทะเบยีนนัน้สมบรูณ

7.2 ในกรณทีีม่เีหตอุนัสมควร  มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนวชิาใด
วชิาหนึง่  หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนในวชิาใดวชิาหนึง่ได

ขอ 8 การถอนวิชา
การถอนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไปแลว  ตองแจงทีก่องบริการการศึกษา

การถอนรายวชิาจะไมไดรบัการพจิารณาคนืคาธรรมเนยีมใดๆ  ทัง้ส้ิน
ขอ 9 การประเมนิผลการศกึษา

9.1 บคุคลภายนอกท่ีเขาศกึษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.1 แหงระเบียบน้ี
ไมมกีารประเมินผลการศกึษา

9.2 บคุคลภายนอกท่ีเขาศกึษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.2  แหงระเบียบนี้
ใหมกีารประเมนิผลการศกึษา

9.3 การประเมินผลการศึกษาแบบรวมเรียนใหเปนสญัลักษณ  ความหมาย
และคาคะแนน  ดงันี้

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

ในระดบัปรญิญาตรสีำหรบับคุคลภายนอก
 พ.ศ.  2525

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

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

ขอ 2 ใหใชระเบยีบน้ีตัง้แตปการศกึษา  2525  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

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

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

ขอ 5 คณุสมบัตขิองผสูมคัรเขาศกึษา
5.1 ไมเปนโรคติดตอรายแรง  หรือโรคท่ีเปนอปุสรรคตอการศึกษา

โดยมีแพทยปรญิญารับรอง
5.2 เปนผทูีม่คีวามประพฤตดิ ี โดยมีหนังสอืรับรองของขาราชการตัง้แตระดับ

3 ขึน้ไป
5.3 มคีณุสมบัตคิรบถวน  ตามเง่ือนไขของรายวิชาท่ีตองการศึกษาหรืออยใูน

ดลุยพนิิจของคณะทีเ่ปดสอนวิชาทีต่องการเขาศกึษา

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

ขอ 6 วธิกีารรับเขาศกึษา
6.1 บคุคลภายนอกทีป่ระสงคจะเขาศกึษาแบบรวมเรยีนวชิาในระดบั

ปริญญาตรี  วชิาใด  ตองยืน่ความจำนงขอเขาศกึษาวชิานัน้ท่ีกองบรกิาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 1 เดอืน กอนวันลงทะเบียน
วชิาเรยีนประจำภาคการศึกษา  ทีม่หาวทิยาลยักำหนด

6.2 ใหกองบรกิารการศกึษาสงความจำนงตามขอ  6.1 ใหคณะทีเ่ปดสอน
วชิาน้ันพจิารณาและแจงผลการพิจารณาใหผสูมคัรทราบกอนกำหนดการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน

ขอ 7 การลงทะเบยีนเรยีนและชำระเงนิคาธรรมเนยีม
7.1 บคุคลภายนอกท่ีไดรบัอนุมตัใิหเขาศกึษาแบบรวมเรียนในแตละ

ภาคการศึกษาจะตองลงทะเบียนเรยีน  และชำระเงินคาธรรมเนยีมให
เสรจ็สิน้ตามอตัราวนั  เวลา  และสถานที ่ ทีม่หาวทิยาลยักำหนด  และ
ตองยืน่หลกัฐานแสดงการลงทะเบยีนตอมหาวทิยาลยั  จงึจะถอืวาการ
ลงทะเบยีนนัน้สมบรูณ

7.2 ในกรณทีีม่เีหตอุนัสมควร  มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนวชิาใด
วชิาหน่ึง  หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนในวชิาใดวชิาหนึง่ได

ขอ 8 การถอนวิชา
การถอนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไปแลว  ตองแจงทีก่องบริการการศึกษา

การถอนรายวชิาจะไมไดรบัการพจิารณาคนืคาธรรมเนยีมใดๆ  ทัง้สิน้
ขอ 9 การประเมนิผลการศกึษา

9.1 บคุคลภายนอกท่ีเขาศกึษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.1 แหงระเบียบน้ี
ไมมกีารประเมินผลการศกึษา

9.2 บคุคลภายนอกท่ีเขาศกึษาแบบรวมเรียนตามขอ 4.2  แหงระเบยีบนี้
ใหมีการประเมนิผลการศกึษา

9.3 การประเมินผลการศึกษาแบบรวมเรียนใหเปนสญัลักษณ  ความหมาย
และคาคะแนน  ดงัน้ี

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

ประเมินผลเทานัน้
ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้ และใหมอีำนาจออกประกาศคำสัง่

หรอืขอปฏบิตัซิึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ี

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18  ตลุาคม  พ.ศ.  2525

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

 นายกสภามหาวิทยาลยัขอนแกน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

พ.ศ.  2541

เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวาง
มหาวทิยาลยัในการผลติบณัฑิต  โดยการใชทรพัยากรรวมกนัอยางมปีระสทิธภิาพ  ทัง้ยงัเปนการ
สงเสรมิบรรยากาศทางวิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการและสังคมแกนักศกึษาในการ
ลงทะเบียนเรยีนขามมหาวทิยาลยัซึง่กนัและกนั

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

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

ขอ 2 ใหใชระเบยีบนีต้ัง้แตปการศกึษา  2541  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

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

“การลงทะเบยีนเรยีน หมายถงึ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ
ขามมหาวทิยาลยั” และสอบผานตามเกณฑ

ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึง่ และ
นำจำนวนหนวยกติไปเปนสวนหน่ึงของ
จำนวนหนวยกิต ในหลักสตูรมหาวิทยาลัย/
สถาบนัทีน่กัศกึษาสงักดั

“นกัศกึษา” หมายถึง นสิติและ / หรอืนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

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

ประเมินผลเทานัน้
ขอ 11 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้ และใหมอีำนาจออกประกาศคำส่ัง

หรอืขอปฏบิตัซิึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18  ตลุาคม  พ.ศ.  2525

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

 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

พ.ศ.  2541

เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวาง
มหาวทิยาลยัในการผลติบณัฑติ  โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมปีระสทิธภิาพ  ทัง้ยงัเปนการ
สงเสรมิบรรยากาศทางวิชาการในการสรางประสบการณทางวชิาการและสงัคมแกนักศกึษาในการ
ลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยัซึง่กนัและกนั

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

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

ขอ 2 ใหใชระเบียบนีต้ัง้แตปการศกึษา  2541  เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

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

“การลงทะเบยีนเรียน หมายถงึ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ
ขามมหาวทิยาลยั” และสอบผานตามเกณฑ

ของมหาวิทยาลยั/สถาบนัแหงหนึง่ และ
นำจำนวนหนวยกติไปเปนสวนหน่ึงของ
จำนวนหนวยกิต ในหลักสตูรมหาวิทยาลัย/
สถาบันทีน่กัศกึษาสงักดั

“นกัศกึษา” หมายถึง นสิติและ / หรอืนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั

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

ขอ 5 วธิกีารลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวิทยาลยั
5.1 นกัศกึษามหาวทิยาลยัอ่ืนท่ีประสงคจะลงทะเบยีนเรียนทีม่หาวทิยาลยั

ขอนแกน  ใหปฏิบตัดิงัน้ี
5.1.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยัในรายวชิาใด

ตองยืน่ความจำนงผานมหาวทิยาลยัท่ีนกัศกึษานัน้สงักดัอย ู และ
ไดรบัอนมุตัจิากผบูงัคบับัญชาสงูสดุของมหาวทิยาลยัถงึ
มหาวทิยาลยัขอนแกนเปนเวลา ไมนอยกวา 2 เดอืน  กอนวนั
ลงทะเบยีนวชิาเรียนประจำภาคการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน
กำหนด

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงผลการพิจารณา  ใหผสูมัครทราบกอน
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน

5.1.3 นกัศกึษาท่ีไดรบีการอนมัุตใิหลงทะเบยีนเรยีน  ในแตละภาค
การศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินคาธรรมเนียม
การศกึษาตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัขอนแกน  ใหเสรจ็สิน้ตามวัน
เวลา และสถานท่ีทีม่หาวิทยาลัยขอนแกนกำหนด จงึจะถือวาการ
ลงทะเบยีนนัน้สมบรูณ

5.2 กรณนัีกศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเรยีนขาม
มหาวทิยาลยัใหปฏบิตัติามหลกัเกณฑและเงือ่นไขทีม่หาวทิยาลยันัน้ๆ
กำหนด

ขอ 6 การถอนรายวิชาใดๆ กด็ ีการประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการ
ศกึษาก็ดีใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยนัน้ๆ กำหนด

ขอ 7 ภายใตแหงระเบียบน้ีมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชา
หนึง่หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนในวิชาใดวิชาหน่ึงได

ขอ 8 ใหอธบิดเีปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศคำสัง่หรอื
ขอปฏบิตัใิดๆ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ีได

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26  สงิหาคม  พ.ศ.  2541

(ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
                 (เภา   สารสนิ)

                     นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน
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ขอ 4 คุณสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
มหาวทิยาลัยแตละแหงจะเปนผกูำหนดขึน้

ขอ 5 วธิกีารลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยั
5.1 นกัศกึษามหาวทิยาลยัอ่ืนท่ีประสงคจะลงทะเบยีนเรียนท่ีมหาวทิยาลยั

ขอนแกน  ใหปฏิบตัดิงัน้ี
5.1.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลยัในรายวชิาใด

ตองยืน่ความจำนงผานมหาวทิยาลยัทีน่กัศกึษานัน้สงักดัอย ู และ
ไดรบัอนมุตัจิากผบูงัคบับัญชาสงูสดุของมหาวทิยาลยัถงึ
มหาวิทยาลยัขอนแกนเปนเวลา ไมนอยกวา 2 เดอืน  กอนวัน
ลงทะเบยีนวชิาเรียนประจำภาคการศึกษาทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน
กำหนด

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะแจงผลการพิจารณา  ใหผสูมคัรทราบกอน
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน

5.1.3 นกัศกึษาท่ีไดรบีการอนมัุตใิหลงทะเบยีนเรยีน  ในแตละภาค
การศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัขอนแกน  ใหเสรจ็สิน้ตามวัน
เวลา และสถานท่ีทีม่หาวิทยาลัยขอนแกนกำหนด จงึจะถือวาการ
ลงทะเบยีนน้ันสมบรูณ

5.2 กรณนัีกศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนทีป่ระสงคจะลงทะเบยีนเรยีนขาม
มหาวทิยาลัยใหปฏบิตัติามหลกัเกณฑและเงือ่นไขท่ีมหาวทิยาลยันัน้ๆ
กำหนด

ขอ 6 การถอนรายวิชาใดๆ กด็ ีการประเมินผลการศึกษาก็ด ีและการใหใบรับรองผลการ
ศกึษาก็ดใีหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยนัน้ๆ กำหนด

ขอ 7 ภายใตแหงระเบียบน้ีมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชา
หนึง่หรอืจำกดัจำนวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนในวิชาใดวิชาหน่ึงได

ขอ 8 ใหอธบิดเีปนผรูกัษาการตามระเบียบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศคำสัง่หรอื
ขอปฏบิตัใิดๆ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบน้ีได

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26  สงิหาคม  พ.ศ.  2541

(ลงชือ่) พลตำรวจเอก  เภา   สารสนิ
                 (เภา   สารสนิ)

                     นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

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  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค

ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗”

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ใหยกเลกิระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการสอบประจาํภาคของนกัศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชระเบียบนี้แทน

 ขอ ๔  ในระเบียบนี้

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน

  “คณะ”  หมายความวา  คณะหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยาง

     อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือ

     หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน

     ในระดับปริญญาตรี

  “คณบดี”  หมายความวา   คณบดหีรอืผูบรหิารสงูสดุของคณะ

     หรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ที่

     มีฐานะเทียบเทาคณะหรือหนวยงาน

     ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ

     ปริญญาตรี

  “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา  คณะกรรมการประจาํคณะหรอืคณะ

     กรรมการประจําหนวยงานท่ีเรียกช่ือ

     อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะหรอื

     คณะกรรมการประจําหนวยงานที่

     จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
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  “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา  อาจารยที่คณะแตงตั้งใหเปนที่

     ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของ

     นักศึกษา

  “คณะกรรมการสอบ”  หมายความวา  คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งให

     รับผิดชอบดําเนนิการเกีย่วกบัการ

     สอบของนักศึกษา

  “กรรมการคุมสอบ”  หมายความวา  ผูที่คณะแตงตั้งใหเปนกรรมการ

     คุมสอบในรายวิชาที่มีการจัดการ

     เรียนการสอนระดับปริญญาตรี

  “อาจารยผูสอน”  หมายความวา  อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอน

     รายวิชาในหลักสูตรที่มีการจัด

     การเรยีนการสอนระดับปรญิญาตรี

  “การสอบประจําภาค”  หมายความวา  การสอบครั้งสุดทายของแตละ

     รายวชิาเมือ่เสรจ็สิน้การสอนในภาค

     การศึกษานั้น

  “นักศึกษา”  หมายความวา นกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรระดบั

     ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

 ขอ ๕  ใหมีการกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีสอบเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอน

วันสอบอยางนอย ๑๕ วัน และมีการจัดผังที่นั่งสอบอยางเปนระบบ

 ขอ ๖  นกัศกึษาตองแตงกายใหสภุาพเรียบรอยและถกูตองตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยั

ขอนแกน วาดวยเครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 กรรมการคุมสอบอาจไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาสอบ หากนักศึกษาไมปฏิบัติตามความ

ในวรรคแรก

 ขอ ๗  ผูมีสิทธิเขาสอบ

  (๑)  เปนผูที่ไมถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย

  (๒)  เปนผูปฏบิติัตามหลกัเกณฑ เงือ่นไข และประกาศฯ ท่ีคณะหรอืมหาวทิยาลยั

กาํหนดโดยคณะหรือมหาวิทยาลััยตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน

 ขอ ๘  การเขาหองสอบ

  (๑)  หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

  (๒)  หามนําหนังสอื ตาํรา เอกสาร บันทึกขอความ เครือ่งมอืสือ่สารทกุชนดิ และ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถจัดการขอมูลไดเขาหองสอบ เวนแตอุปกรณหรือเครื่องใชจําเปน

ที่อาจารยผูสอนอนุญาตไวเปนลายลักษณอักษร
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  (๓)  ในกรณีท่ีนักศึกษามาถึงหองสอบภายหลังการสอบไดเริ่มตนแลว ตองได

รบัอนญุาตจากกรรมการคมุสอบเสยีกอนจึงจะเขาสอบได แตถาเวลาไดลวงเลยไปเกนิกวา 30 นาท ี

นับตั้งแตเวลาเริ่มตนสอบ นักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบ

  (๔)  นักศึกษาตองเขาหองสอบและน่ังสอบตามเลขที่นั่งสอบที่คณะกรรมการ

สอบจัดไวให

 ขอ ๙  การปฏิบัติตนระหวางการสอบ

  (๑)  นักศึกษาตองใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการคุมสอบ

  (๒)  นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการ

ออกใหที่มีรูปถายใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบกอนลงชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขาสอบ

  (๓)  นักศึกษาตองมีอุปกรณหรือเคร่ืองใชจําเปนของตนเอง หามยืมกันในหองสอบ

  (๔)  หามกระทําการทุจริต หรือกระทําการใด ๆ อันสอไปในทางทุจริต

  (๕)  หามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในหองสอบ

  (๖)  หากมีขอสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับขอสอบใหทําไปตามที่ปรากฎในขอสอบหรือ

สอบถามกรรมการคุมสอบ

  (๗)  เม่ือเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบ เวนแตไดรับอนุญาตจาก

กรรมการคุมสอบ

  (๘)  หามลุกออกจากที่นั่งสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

  (๙)  เมือ่ไดยนิเสยีงสญัญาณหรอืประกาศจากคณะกรรมการคุมสอบวาหมดเวลา

สอบใหยุติการทําขอสอบโดยทันที

 ขอ ๑๐ การสงกระดาษคําตอบ

  (๑)  ใหกรอกขอความในกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบใหครบถวน

  (๒)  ใหวางกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบไวบนโตะที่นั่งสอบของตนหรือ

ตามที่กรรมการคุมสอบกําหนดให

 ขอ ๑๑ การออกจากหองสอบเมื่อสอบเสร็จแลว

  (๑)  หามนําขอสอบ กระดาษคําตอบ หรือสมุดคําตอบออกไปนอกหองสอบ 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร

  (๒)  นักศกึษาจะออกจากหองสอบไดภายหลงัจากเวลาทีก่าํหนดใหเริม่ทาํขอสอบ

แลว ไมนอยกวา  ๔๕ นาที 

  (๓)  เมื่อออกจากหองสอบแลว ตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที และ

หามสงเสียงดังรบกวนหรือทําความรําคาญใหแกผูที่ยังสอบอยู

 ขอ ๑๒ การกระทําตอไปนี้ถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ

  (๑)  พดู ถาม บอก ลอกคําตอบ แสดงอาณตัสิญัญาณหรอืกระทาํใดๆ  อนัสอไป

ในทางทุจริต
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  (๒)  นําเคร่ืองมือสื่อสาร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถจัดการขอมูลได 
อุปกรณอื่นที่ไมจําเปนในการสอบหรือไมไดรับอนุญาตเขามาในหองสอบ
  (๓) นําหนังสือ ตํารา เอกสาร บันทึกขอความท่ีไมไดรับอนุญาตเขามาในหองสอบ
 ขอ ๑๓  กรรมการคุมสอบมีอํานาจตรวจคนผูมีเหตุอันควรสงสัยวาจะทําการทุจริตในการสอบ
 ขอ ๑๔ เมื่อกรรมการคุมสอบพบวามีการทุจริตเกิดขึ้น ใหยึดอุปกรณหรือเอกสารที่ใช
ในการทุจริตและใหนักศึกษารายนั้นสอบตอไดจนเสร็จ
 ขอ ๑๕ เมื่อพบวามีนักศึกษากระทําผิด หรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหกรรมการคุม
สอบอยางนอย 2 คน จดัทาํรายงานพรอมรวบรวมพยานหลักฐานและบนัทกึลกัษณะความผดิไวให
เสร็จเรียบรอยภายในวันเกิดเหตุเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสอบ
 ใหคณะกรรมการสอบรวมรวมหลักฐานประกอบดวย คําชี้แจงของกรรมการคุมสอบ 
คําชี้แจงของนักศึกษา และความเห็นของคณะกรรมการสอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันเกิดเหตุและจัดทํารายงานเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา
 ขอ ๑๖  ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกคําสั่งลงโทษ
ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน หลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียนในแตละภาคการศึกษา 
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และแจงคําสั่งลงโทษเปนหนังสือใหนักศึกษาและสํานัก
บริหารและพฒันาวชิาการทราบภายใน ๑๕ วนั นับแตวนัท่ีออกคําสัง่ และใหสาํนกับริหารและพฒันา
วิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ พรอมทั้งแจงบิดามารดา ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาแลวแตกรณีเพื่อทราบเมื่อผลการพิจารณาเปนที่ยุติและเปนที่สุดแลว
 กรณีแจงคําสัง่ลงโทษใหนกัศกึษาตองแจงสิทิธใินการอทุธรณใหนกัศึกษาทราบดวย 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 กรณทีีม่เีหตผุลความจาํเปนจะตองขอขยายระยะเวลาการดําเนนิการตามขอ ๑๕ 
ใหขออนุมัติตอคณบดี และขอ ๑๖ ใหขออนุมัติตออธิการบดีไดไมเกิน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ครบ
กําหนดตามขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖ แลวแตกรณี

 ขอ ๑๙ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ มีสิทธิอุทธรณได ดังนี้

  (๑)  ยืน่อุทธรณตออธกิารบดภีายในกําหนด ๓๐ วนั นบัแตวนัทราบคาํสัง่ลงโทษ

  (๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูอุทธรณ
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  (๓)  การอทุธรณคาํส่ังลงโทษใหอทุธรณไดสาํหรบัตนเองเทานัน้ จะอทุธรณแทน

คนอื่นหรือมอบหมายใหคนอื่นอุทธรณแทนไมได

 หลกัเกณฑและวธิกีารปฏบิติัเกีย่วกบัการอทุธรณโทษ ใหออกเปนประกาศมหาวทิยาลยั

 ขอ ๒๐ ใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั

ขอนแกนมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเพิ่มโทษ ลดโทษ ยกโทษ หรือยกอุทธรณตามควรแกกรณี

 คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคแรกใหถือเปนที่สุดและใหคณะแจงคําวินิจฉัย

เปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีมติ กรณีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา 

ใหคณบดีขออนุมัติตออธิการบดีเปนกรณี ๆ ไป

 ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบดวยมีเหตุผลความจําเปน ใหนักศึกษาที่ขาดสอบ

ทําเรื่องชี้แจงเปนหนังสือถึงสาเหตุที่ขาดสอบยื่นตอคณบดีเพื่อพิจารณาใหมีการสอบชดเชย 

โดยใหยื่นคํารองตอคณบดีผานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารญผูสอน

 กรณีนักศึกษาขาดสอบในรายวิชาอื่นนอกคณะที่นักศึกษาสังกัดใหยื่นคํารองตอคณบดี

ผานอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเพื่อแจงใหคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยูดําเนินการสอบ

ชดเชย

 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีแลว ใหนักศึกษาสอบชดเชยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ี

คณะกําหนด

 ขอ ๒๒ กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนทําใหการสอบไมสามารถดําเนินตอไปได หรือมี

หลักฐานแสดงวามีขอสอบรายวิชาใดลวงรูไปยังผูเขาสอบไมวาจะดวยวิธีใด ๆ กอนเขาสอบหรือ

หลังสอบรายวิชาน้ัน ใหคณบดีเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาส่ังยกเลิกการสอบ หรือใหมีการสอบใหม

 ขอ ๒๓ การสอบกลางภาค หรือการสอบอื่นใด ทั้งที่เปนการจัดสอบโดยคณะ สาขาวิชา 

หรือผูสอน จัดสอบเอง ใหนําระเบียบนี้ไปใชไดโดยอนุโลม

 ขอ ๒๔ คณบดีโดยความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะ อาจกําหนดรายละเอียดอื่น

ใดที่เกี่ยวของกับการสอบของนักศึกษาไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

 ขอ ๒๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 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)...................................................................................................

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

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...................................................ชัน้ป................... โดยใหลงโทษ................................................................

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

 ผูถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ คําสั่งนี้ ตามขอ ๑๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย

การสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยทําเปนหนังสืออุทธรณ

ตออธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับทราบคําสั่งนี้

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

   สั่ง  ณ  วันที่  

      (........................................................)

                                   คณบดีคณะ............................................

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

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศกึษานอกระบบ  และการศึกษา

ตามอธัยาศยั เขาสกูารศกึษาในระบบตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2550

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

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

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

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

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

ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ และใหหมายรวมถึงผบูรหิาร

ของวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานที่
มีชื่ออยางอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

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

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่คณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ใหทำหนาที่บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

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

ตามอัธยาศยั เขาสกูารศกึษาในระบบตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2550

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

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

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

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้

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

ชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ และใหหมายรวมถึงผบูรหิาร

ของวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานท่ี
มีชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

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

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่คณะหรือมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ใหทำหนาท่ีบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

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



112

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

“นักศึกษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีข่อเทียบโอน
ผลการเรียน

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

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

“หลกัสตูร” หมายถึง หลักสตูรท่ีไดรบัอนุมตัจิากสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“รายวิชา” หมายถึง รายวิชาท่ีมีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“กลุมรายวิชา” หมายถึง รายวิชาจำนวนมากกวาหนึ่งรายวิชาขึ้นไป
ที่มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถงึ  การเทยีบโอนความร ูและหรอืประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบเทา
รายวชิาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 ผมูสีทิธ์ิขอเทยีบโอนผลการเรยีน ตองเปนผทูีผ่านการสอบคดัเลอืกหรอืไดรบัการคดัเลอืกใหเขา
ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีสถานภาพเปนนักศึกษา

ขอ 5 หลักเกณฑการเทียบโอน
5.1 การเทยีบโอนความรแูละหรอืประสบการณ  ใหเทยีบโอนเปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิากไ็ด

โดยเนื้อหาความรูและประสบการณที่จะเทียบโอนไดตองไมนอยกวาสามในสี่ของเน้ือหา
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอน และจำนวนหนวยกิตที่จะเทียบโอนได ตองเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานการนับจำนวนช่ัวโมงในการเทียบหนวยกิต

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

การทดสอบ หรอืวุฒบิตัร หรอืประกาศนยีบตัรใด ๆ ทีค่ณะจะพจิารณาใหเทยีบโอน
ไดตามความในวรรคแรก ใหจัดทำรายช่ือโดยออกเปนประกาศของคณะ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ

คณะอาจจัดใหมีการทดสอบหรือกระบวนการประเมินความรูและประสบการณของ
นักศึกษา เพื่อนำมาพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนก็ได

5.3 นกัศกึษาทีไ่ดรบัวฒุบิตัรหรือประกาศนียบตัรหรอืผลการประเมินความรจูากการอบรมหรือ
การศกึษานอกระบบทีจ่ดัโดยคณะหรอืมหาวทิยาลยั มาแลวไมเกนิ 5 ป กอนเขาศกึษาใน
มหาวิทยาลัย สามารถขอเทียบโอนความรูจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบนั้นได
ทั้งนี้รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำหนด

5.4 ผลการประเมินความรูและหรือประสบการณที่จะสามารถเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาไดตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผลการประเมินตองเทียบได

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

ไมต่ำกวาระดบัคะแนนตัวอกัษร B หรอืแตมระดบัคะแนน 3.00 หรอื S แลวแตกรณี
5.5 การใหหนวยกิตจากการเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้

(1) หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีจำนวนหนวยกิตทีใ่หเทยีบโอนได รวมกนัแลวตองไมเกนิ
สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ  และนักศึกษาตองใชเวลา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา

(2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนหนวยกิตที่ใหเทียบโอนได รวมกันแลวตอง
ไมเกินหน่ึงในสามของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ และนักศึกษาตอง
ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา

5.6 ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาค
การศึกษาที่เปดสอนในขณะนั้น

5.7 ผลการเรียนที่เทียบโอนได จะตองไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5.8  นกัศึกษาท่ีไดรบัอนุมตัใิหเทยีบโอนรายวิชาและหนวยกิตตามระเบียบน้ี จะไมมสีทิธ์ิไดรบั

ปริญญาเกียรตินิยม
ขอ 6 การบันทึกผลการเทียบโอนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังน้ี

6.1 หนวยกติทีไ่ดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบนัทกึเปน CS (Credits from Standardized test)
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“สำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สำนกัทะเบียนและประมวลผล (สำนกับริหาร
และพฒันาวชิาการ) ตามประกาศสภามหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่3/ 2548)

“นักศึกษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีข่อเทียบโอน
ผลการเรียน

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

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

“หลกัสตูร” หมายถึง หลักสตูรท่ีไดรบัอนุมติัจากสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“รายวิชา” หมายถึง รายวิชาท่ีมีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

“กลุมรายวิชา” หมายถึง รายวิชาจำนวนมากกวาหนึ่งรายวิชาข้ึนไป
ที่มีอยูในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายถงึ  การเทยีบโอนความร ูและหรอืประสบการณ
จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบเทา
รายวชิาตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 ผมูสีทิธิข์อเทยีบโอนผลการเรยีน ตองเปนผทูีผ่านการสอบคดัเลอืกหรอืไดรบัการคดัเลอืกใหเขา
ศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีสถานภาพเปนนักศึกษา

ขอ 5 หลักเกณฑการเทียบโอน
5.1 การเทยีบโอนความรแูละหรอืประสบการณ  ใหเทยีบโอนเปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิากไ็ด

โดยเน้ือหาความรูและประสบการณที่จะเทียบโอนไดตองไมนอยกวาสามในสี่ของเน้ือหา
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอน และจำนวนหนวยกิตที่จะเทียบโอนได ตองเปน
ไปตามเกณฑมาตรฐานการนับจำนวนช่ัวโมงในการเทียบหนวยกิต

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

การทดสอบ หรอืวฒุบิตัร หรอืประกาศนยีบตัรใด ๆ ทีค่ณะจะพจิารณาใหเทยีบโอน
ไดตามความในวรรคแรก ใหจัดทำรายช่ือโดยออกเปนประกาศของคณะ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ

คณะอาจจัดใหมีการทดสอบหรือกระบวนการประเมินความรูและประสบการณของ
นักศึกษา เพื่อนำมาพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนก็ได

5.3 นกัศกึษาทีไ่ดรบัวุฒบิตัรหรือประกาศนยีบตัรหรอืผลการประเมนิความรจูากการอบรมหรอื
การศึกษานอกระบบท่ีจดัโดยคณะหรอืมหาวทิยาลยั มาแลวไมเกนิ 5 ป กอนเขาศกึษาใน
มหาวิทยาลัย สามารถขอเทียบโอนความรูจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบนั้นได
ทั้งนี้รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะเทียบโอนไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำหนด

5.4 ผลการประเมินความรูและหรือประสบการณที่จะสามารถเทียบโอนเปนรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาไดตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผลการประเมินตองเทียบได

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

ไมต่ำกวาระดบัคะแนนตวัอกัษร B หรอืแตมระดบัคะแนน 3.00 หรอื S แลวแตกรณี
5.5 การใหหนวยกิตจากการเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้

(1) หลกัสตูรระดับปรญิญาตร ีจำนวนหนวยกติทีใ่หเทยีบโอนได รวมกนัแลวตองไมเกนิ
สามในสี่ของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ  และนักศึกษาตองใชเวลา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา

(2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนหนวยกิตที่ใหเทียบโอนได รวมกันแลวตอง
ไมเกินหนึ่งในสามของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรนั้นๆ และนักศึกษาตอง
ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา

5.6 ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาค
การศึกษาที่เปดสอนในขณะนั้น

5.7 ผลการเรียนที่เทียบโอนได จะตองไมนำมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
5.8  นกัศกึษาท่ีไดรบัอนุมตัใิหเทยีบโอนรายวิชาและหนวยกิตตามระเบียบน้ี จะไมมีสิทธ์ิไดรบั

ปริญญาเกียรตินิยม
ขอ 6 การบันทึกผลการเทียบโอนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังน้ี

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

6.3 หนวยกิตทีไ่ดจากการอบรมทีจ่ดัโดยหนวยงานหรอืสถาบนัอืน่ ใหบันทกึเปน CT (Credits
from  Training)

6.4  หนวยกติทีไ่ดจากการประเมนิแฟมสะสมงาน ใหบนัทกึเปน CP (Credits  from Portfolio)
6.5 หนวยกิตที่ไดจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยให

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

7.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะขอเทยีบโอนผลการเรยีน จะตองยืน่คำรองขอเทยีบโอนผลการเรยีน
ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีเ่ปดภาคการศกึษาแรกท่ีเขาศกึษา และสามารถยืน่คำรองไดเพยีง
คร้ังเดียวเทานั้น ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

7.2 ใหคณะพิจารณาการเทียบโอนโดยอาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหดำเนินการประเมินผลความรูหรือประสบการณ
และเสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบภายใน 30 วัน
นับจากวันที่คณะแตงตั้ง แลวเสนอตออธิการบดีผานผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.3 กรณทีีเ่ปนการเทยีบโอนรายวชิานอกคณะ ใหคณะทีน่กัศกึษาสงักดัสงคำรองและหลกัฐาน
การขอเทยีบโอนใหแกคณะทีร่บัผดิชอบรายวชิาทีข่อเทยีบโอน การพจิารณาการเทยีบโอน
ใหดำเนนิการตามขอ 7.2 โดยอนุโลม

7.4 ใหคณะสามารถกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนที่ไม
ขัดแยงกับระเบียบนี้ได โดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 8 อตัราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนไปแลว
ใหสำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการดำเนนิการเพกิถอนการลงทะเบียนรายวิชานัน้ๆของนักศกึษา

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสั่งหรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก  เภา  สารสิน
                  (เภา   สารสนิ)

         นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน
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6.2  หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน CE (Credits
from Exam)

6.3 หนวยกติทีไ่ดจากการอบรมทีจ่ดัโดยหนวยงานหรอืสถาบนัอืน่ ใหบนัทกึเปน CT (Credits
from  Training)

6.4  หนวยกติทีไ่ดจากการประเมนิแฟมสะสมงาน ใหบนัทกึเปน CP (Credits  from Portfolio)
6.5 หนวยกิตที่ไดจากการอบรมหรือการศึกษานอกระบบที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยให

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

7.1 นกัศกึษาท่ีประสงคจะขอเทยีบโอนผลการเรยีน จะตองยืน่คำรองขอเทยีบโอนผลการเรยีน
ภายใน 30 วนันับจากวันทีเ่ปดภาคการศกึษาแรกท่ีเขาศกึษา และสามารถย่ืนคำรองไดเพยีง
คร้ังเดียวเทานั้น ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

7.2 ใหคณะพิจารณาการเทียบโอนโดยอาจมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อใหดำเนินการประเมินผลความรูหรือประสบการณ
และเสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบภายใน 30 วัน
นับจากวันที่คณะแตงตั้ง แลวเสนอตออธิการบดีผานผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.3 กรณทีีเ่ปนการเทยีบโอนรายวชิานอกคณะ ใหคณะทีน่กัศกึษาสงักัดสงคำรองและหลกัฐาน
การขอเทยีบโอนใหแกคณะทีร่บัผดิชอบรายวชิาทีข่อเทยีบโอน การพจิารณาการเทยีบโอน
ใหดำเนนิการตามขอ 7.2 โดยอนุโลม

7.4 ใหคณะสามารถกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนท่ีไม
ขัดแยงกับระเบียบนี้ได โดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 8 อตัราคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนผลการเรียนไปแลว
ใหสำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการดำเนนิการเพกิถอนการลงทะเบียนรายวิชานัน้ๆของนักศกึษา

ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศ คำสั่งหรือระเบียบ
ปฏิบัติซึ่งไมขัดแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2550

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก  เภา  สารสิน
                  (เภา   สารสนิ)

         นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที ่               /๒๕๖๓)  

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
----------------------------------------------------------------- 

 

เพื ่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่   ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ จึง
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่               /๒๕๖๓) เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

ข้อ  ๒ ประกาศนี้ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในการเทียบหน่วยกิตของรายวิชา ชุดวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือใช้ในการคำนวณหน่วย 
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 
                          ให้สว่นงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดเทียบหน่วยกิตได้ โดยคำนึงถึงมาตรฐาน 
                          และคุณภาพการศึกษาเมื่อเทียบกับระบบการจัดการศึกษาแบบปกติ 
            ข้อ ๔ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรรูปแบบอ่ืนให้ 
ดำเนินการดังนี้ 
                   ๔.๑) รายวิชาและชุดวิชาที่เปิดสอนตามประกาศนี้ ซึ่งเป็นรายวิชาและชุดวิชาที่มีอยู่แล้วใน 
                          หลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยให้เทียบโอนได้อัตโนมัติ 
                  ๔.๒) การเทียบหน่วยกิตหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรตามข้อ ๓.๒ ต้องได้รับความเห็นชอบ 

    จากคณะกรรมการประจำส่วนงาน 

๑๒๑๕

๑๒๑๕
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๒ 

ข้อ ๕ ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิตของ 
มหาวิทยาลัย และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๖ การดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  ๖.๑) ใหส้่วนงานกำหนดรูปแบบการสมัคร การรับเข้าศึกษา และอ่ืน ๆ ตลอดจนคุณสมบัติ 

  หรอืประเภทของผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ รวมทั้งระยะเวลาของการสะสมหน่วยกิต 
  ใหส้อดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 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    มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓๓๐
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี  766  / 2549)

เรือ่ง  การเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวิชาระดบัปริญญาตรี
จากการศกึษาในระบบ

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

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

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

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

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

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

(สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)  ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 3/2548)

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

“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษาท่ีศกึษาในหลักสตูรระดบัปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวชิาตางๆ ทีเ่ปดสอนในระดับปริญญาตรี
และเปนไปตามหลกัสตูรของคณะน้ันๆ

ขอ 5 นกัศกึษาผมูสีทิธขิอเทยีบโอนรายวชิาตองเปนนกัศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษา
ในมหาวทิยาลัยขอนแกน  และเคยเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนหรอืของสถาบนัการศกึษา
อืน่ระดับอดุมศกึษา หรือเทยีบเทาในหลักสูตรทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา หรือหนวยงาน
ของรฐัท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรบัรอง

ขอ 6 กำหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
6.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะขอเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา

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

6.2 ใหคณะทีน่กัศกึษาสงักดัพจิารณาการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของ
รายวชิาของนกัศกึษาใหแลวเสร็จภายใน  20 วนันบัถดัจากวนัสดุทาย
ของกำหนดวนัยืน่คำรอง และเปนผสูงผลการพจิารณาทีไ่ดรบัอนมุตัิ
จากอธิการบดีใหสำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ

ขอ 7 เกณฑการพจิารณาการขอเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิาและขัน้ตอน
การตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบโอน

7.1 เกณฑการพจิารณาการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา
7.1.1 เปนรายวิชาหรอืกลมุรายวชิาในหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษาหรอื

เทยีบเทาท่ีสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาหรอืหนวยงาน
ของรฐัท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรบัรอง

7.1.2 เปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีม่เีนือ้หาสาระครอบคลมุ
ไมนอยกวาสามในสีข่องรายวชิาหรือกลมุรายวิชาทีข่อเทยีบ

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

เรือ่ง  การเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปรญิญาตรี
จากการศกึษาในระบบ

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

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

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

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

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

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

(สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)  ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 3/2548)

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

“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษาทีศ่กึษาในหลักสตูรระดับปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลยัขอนแกน

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวชิาตางๆ ทีเ่ปดสอนในระดบัปรญิญาตรี
และเปนไปตามหลกัสตูรของคณะน้ันๆ

ขอ 5 นกัศกึษาผมูสีทิธขิอเทยีบโอนรายวชิาตองเปนนกัศึกษาท่ีสอบคัดเลอืกเขาศกึษา
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน  และเคยเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนหรอืของสถาบนัการศกึษา
อืน่ระดับอดุมศกึษา หรอืเทยีบเทาในหลกัสตูรทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา หรอืหนวยงาน
ของรฐัท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรบัรอง

ขอ 6 กำหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
6.1 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะขอเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา

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

6.2 ใหคณะทีน่กัศกึษาสงักดัพจิารณาการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของ
รายวิชาของนกัศกึษาใหแลวเสรจ็ภายใน  20 วนันบัถดัจากวนัสดุทาย
ของกำหนดวนัยืน่คำรอง และเปนผสูงผลการพจิารณาทีไ่ดรบัอนมุติั
จากอธิการบดีใหสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ขอ 7 เกณฑการพจิารณาการขอเทยีบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวชิาและขัน้ตอน
การตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบโอน

7.1 เกณฑการพจิารณาการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวิชา
7.1.1 เปนรายวิชาหรอืกลมุรายวชิาในหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาหรอื

เทียบเทาทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาหรอืหนวยงาน
ของรฐัท่ีมอีำนาจตามกฎหมายรบัรอง

7.1.2 เปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีม่เีนือ้หาสาระครอบคลมุ
ไมนอยกวาสามในสีข่องรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีข่อเทยีบ

7.1.3 เปนรายวชิาหรอืกลมุรายวชิาทีส่อบไลไดไมต่ำกวาระดบัคะแนน
ตวัอกัษร Cหรอืแตมระดบัคะแนน 2.00  หรอืเทยีบเทา  และ
หรือ  เปนไปตามเง่ือนไขของหลักสตูรของสาขาวิชานัน้กำหนด



124

7.1.4 นกัศกึษาจะขอเทยีบโอนรายวชิาเรยีนและโอนหนวยกติไดไมเกนิ
สามในสีข่องจำนวนหนวยกติรวมของหลักสตูรทีร่บัโอน

7.1.5 รายวิชาหรือกลมุรายวิชาท่ีไดรบัอนุมตัใิหเทยีบโอนไดจากตาง
สถาบนัอดุมศกึษามหาวทิยาลยัจะไมนำมาคำนวณแตมระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสม

7.1.6 นกัศกึษาทีไ่ดรบัอนุมตัใิหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษา
ทีเ่หลอือยตูามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัอยางนอยหนึง่ป
การศกึษา

7.1.7 ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัเปดหลกัสตูรใหม จะเทยีบโอนนกัศกึษา
เขาศกึษาไดไมเกนิกวาชัน้ปและภาคการศกึษาทีไ่ดรบัอนญุาต
ใหมนัีกศึกษาเรียนอยตูามหลักสตูรท่ีไดรบัความเห็นชอบแลว

7.1.8 เกณฑอืน่ท่ีคณะเจาของรายวชิาเปนผกูำหนดขึน้และจดัทำเปน
ประกาศซ่ึงตองไมขัดหรือแยงกบัประกาศฉบับนี้

7.1.9 เกณฑนีใ้หใชกับหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

7.2 ขัน้ตอนการตรวจสอบรายวิชาทีข่อเทียบโอน
7.2.1 คณะทีนั่กศกึษาสงักดัเปนผสูงรายวชิาไปยังคณะท่ีรายวชิาท่ีขอ

เทยีบโอนนัน้สงักดั เพือ่พจิารณาวารายวิชาใดทีส่ามารถเทียบโอนได
7.2.2 คณะกรรมการประจำคณะทีน่กัศกึษาสงักดัพจิารณาผลตามขอ

7.2.1 เพือ่พจิารณาการรบัเทยีบโอน  ทัง้นีใ้หเปนไปตามเกณฑ
ขอ 7.1 หากเหน็ชอบใหนำเสนอขออนมุตัติออธกิารบดี

ขอ 8 คาใชจายและการชำระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา
ไดแลวนัน้ใหสำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ เพกิถอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน

นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอืน่เพิม่เติมในภาคการศึกษาน้ันๆ ได ทัง้นี้
จำนวนหนวยกติทีล่งทะเบยีนเรยีนได  ตองเปนไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั

ขอ 10 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ โดยใหมอีำนาจตคีวามและวนิิจฉยั
ปญหาตามประกาศน้ี การตคีวามและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

(ลงช่ือ)       กลุธดิา  ทวมสุข
    (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

                         รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                       ปฏิบตักิารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 265 / 2539)

เรือ่ง  แนวปฏิบัติการอนญุาตใหนกัศกึษาลาหยดุเรียนโดย
ไมถอืเปนวนัลา

เพื่อใหการสนับสนุนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกดิผลดีแกตวันักศกึษาและมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
จงึกำหนดแนวปฏิบติัการอนุญาตใหนักศกึษาลาหยดุเรยีนโดยไมถอืเปนวันลาไวดังนี้

ขอ 1. ใหนักศึกษาย่ืนโครงการปฏิบตังิานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีไดรบัอนุมตัเิรียบรอย
แลวพรอมกรอกรายวชิาทีข่อหยดุเรียนตอคณะตนสงักดัหรอืกองกจิการนกัศกึษา  กอนจดักจิกรรม
ไมนอยกวา  10  วัน

ขอ 2. คณะตนสังกดัหรือกองกจิการนกัศกึษา  เสนอขออนญุาตลาหยดุเรยีนโดยไมถอื
เปนวนัลาตอรองอธกิารบดีฝายวชิาการผานสำนกัทะเบยีนและประมวลผล  กอนจดักจิกรรมไมนอย
กวา  7  วัน

ขอ 3. เมือ่ไดรับอนญุาตเรยีบรอยแลวใหสำนกัทะเบยีนและประมวลผล  แจงใหรอง
อธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา  คณะตนสงักดัหรอืกองกจิการนกัศกึษาและอาจารยประจำวชิาทราบ

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  5  เมษายน  พ.ศ.  2539

(ลงช่ือ)    ปริญญา  จนิดาประเสรฐิ
                          (รองศาสตราจารยปริญญา  จนิดาประเสริฐ)

         อธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน

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

7.1.5 รายวิชาหรือกลมุรายวิชาท่ีไดรับอนุมัตใิหเทยีบโอนไดจากตาง
สถาบนัอดุมศกึษามหาวทิยาลยัจะไมนำมาคำนวณแตมระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสม

7.1.6 นกัศกึษาทีไ่ดรบัอนุมตัใิหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษา
ทีเ่หลอือยตูามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัอยางนอยหนึง่ป
การศกึษา

7.1.7 ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัเปดหลกัสตูรใหม จะเทยีบโอนนกัศกึษา
เขาศกึษาไดไมเกนิกวาชัน้ปและภาคการศกึษาทีไ่ดรบัอนญุาต
ใหมนัีกศึกษาเรียนอยตูามหลักสตูรท่ีไดรบัความเห็นชอบแลว

7.1.8 เกณฑอืน่ท่ีคณะเจาของรายวชิาเปนผกูำหนดขึน้และจดัทำเปน
ประกาศซ่ึงตองไมขัดหรือแยงกบัประกาศฉบับนี้

7.1.9 เกณฑนีใ้หใชกับหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
ขอนแกน

7.2 ขัน้ตอนการตรวจสอบรายวิชาทีข่อเทียบโอน
7.2.1 คณะทีนั่กศกึษาสงักดัเปนผสูงรายวิชาไปยงัคณะทีร่ายวชิาท่ีขอ

เทยีบโอนนัน้สงักดั เพือ่พจิารณาวารายวิชาใดทีส่ามารถเทียบโอนได
7.2.2 คณะกรรมการประจำคณะทีน่กัศกึษาสงักดัพจิารณาผลตามขอ

7.2.1 เพือ่พจิารณาการรบัเทยีบโอน  ทัง้นีใ้หเปนไปตามเกณฑ
ขอ 7.1 หากเหน็ชอบใหนำเสนอขออนมุตัติออธกิารบดี

ขอ 8 คาใชจายและการชำระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั

ขอ 9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา
ไดแลวนัน้ใหสำนกับริหารและพัฒนาวิชาการ เพกิถอนการลงทะเบียนรายวิชานัน้

นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอืน่เพิม่เติมในภาคการศึกษาน้ันๆ ได ทัง้นี้
จำนวนหนวยกติทีล่งทะเบยีนเรยีนได  ตองเปนไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั

ขอ 10 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ โดยใหมอีำนาจตคีวามและวนิิจฉยั
ปญหาตามประกาศน้ี การตคีวามและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

(ลงช่ือ)       กลุธดิา  ทวมสุข
    (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

                         รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวิเทศสมัพันธ
                       ปฏิบตักิารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่265 / 2539)

เรือ่ง  แนวปฏบัิติการอนญุาตใหนกัศึกษาลาหยดุเรยีนโดย
ไมถอืเปนวนัลา

เพื่อใหการสนับสนุนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกดิผลดีแกตวันักศกึษาและมหาวิทยาลัยโดยสวนรวม
จงึกำหนดแนวปฏบิตักิารอนญุาตใหนักศกึษาลาหยดุเรยีนโดยไมถอืเปนวนัลาไวดงันี้

ขอ 1. ใหนักศึกษาย่ืนโครงการปฏิบตังิานกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีไดรบัอนุมัติเรียบรอย
แลวพรอมกรอกรายวชิาทีข่อหยดุเรียนตอคณะตนสงักดัหรือกองกจิการนกัศึกษา  กอนจดักจิกรรม
ไมนอยกวา  10  วัน

ขอ 2. คณะตนสังกดัหรอืกองกจิการนกัศกึษา  เสนอขออนญุาตลาหยดุเรยีนโดยไมถอื
เปนวนัลาตอรองอธกิารบดฝีายวชิาการผานสำนักทะเบยีนและประมวลผล  กอนจดักจิกรรมไมนอย
กวา  7  วัน

ขอ 3. เมือ่ไดรบัอนญุาตเรยีบรอยแลวใหสำนกัทะเบยีนและประมวลผล  แจงใหรอง
อธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา  คณะตนสงักดัหรอืกองกจิการนกัศกึษาและอาจารยประจำวชิาทราบ

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  5  เมษายน  พ.ศ.  2539

(ลงชือ่)    ปริญญา  จนิดาประเสรฐิ
                          (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสริฐ)

         อธกิารบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน

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

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 265 / 2539)

เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุญาตใหนักศึกษาลาหยุดเรียน

โดยไม่ถือเปนวันลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่829 / 2549)

เรือ่ง  หลกัเกณฑและวิธกีารขอคืนสภาพนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

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

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

ขอ 2 ประกาศนีใ้หมผีลบังคับใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ผมูสีทิธิใ์นการขอคืนสภาพนักศกึษา จะตองมีคุณสมบัตดิงัตอไปน้ี

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

3.2 กอนพนสภาพนักศึกษา มีคะแนนเฉล่ียสะสมและจำนวนหนวยกิตสะสม
ไมอยใูนเกณฑพนสภาพนักศกึษาเนือ่งจากตกออก

ขอ 4 การดำเนนิการเพือ่ขอคืนสภาพนกัศกึษา สามารถกระทำไดเพยีงครัง้เดยีวเทานัน้
ขอ 5 ขัน้ตอนการขอคนืสภาพนกัศกึษามดีงันี้

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

5.1.1 คำรองขอคนืสภาพนกัศกึษา
5.1.2 บนัทึกหรอืประกาศหรอืคำสัง่มหาวทิยาลยัท่ีใหนักศกึษาผนูัน้

พนสภาพการเปนนักศกึษา
5.1.3 หนังสอืยนิยอมจากผปูกครอง หรอืผบูงัคบับัญชาใหขอคืนสภาพ

นกัศกึษา
5.1.4 สำเนาบตัรประชาชน
5.1.5 ใบแสดงผลการเรียน
5.1.6 ใบรบัรองแพทย

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

5.2 สำนกับรหิารและพฒันาวิชาการ สงคำรองและเอกสารประกอบการพจิารณา
ตามขอ 5.1 ใหคณะที่นักศึกษาเคยศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ

5.3 ใหคณะที่นักศึกษาเคยศึกษา แจงผลการพิจารณาตามขอ 5.2 ไปยัง
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการประจำคณะมีมติ
เพือ่ดำเนินการตอไป

ขอ 6 การนบัระยะเวลาการศึกษา ใหนับระยะเวลาท้ังหมด คือ กอนพนสภาพ ชวงทีถ่กู
ใหพนสภาพ หลงัการคนืสภาพและเขาศกึษา รวมแลวไมเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษา
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร

ขอ 7 การนับหนวยกิต ใหนับหนวยกิตของรายวิชาท่ีมีการประเมินผลแลวท้ังหมด
สวนรายวชิาทีย่งัไมมกีารประเมนิผลจะตองลงทะเบยีนเรยีนใหม

ขอ 8 คาธรรมเนยีมการคนืสภาพนกัศกึษา ผทูีไ่ดรบัอนมุตัใิหคืนสภาพนกัศกึษาตองชำระ
เงนิคาธรรมเนียมการคนืสภาพนกัศกึษาและคาธรรมเนยีมทีเ่กบ็เปนรายภาคการศึกษาตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้และใหมอีำนาจวนิิจฉยั ในกรณทีีม่ไิด
กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้คำวนิจิฉยัของอธกิารบดถีอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4 มถินุายน พ.ศ. 2549

(ลงช่ือ)    กลุธดิา  ทวมสุข
                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)

                                              รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                         ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่829 / 2549)

เรือ่ง  หลกัเกณฑและวธิกีารขอคืนสภาพนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

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

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

ขอ 2 ประกาศนีใ้หมผีลบงัคับใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ผมูสีทิธิใ์นการขอคืนสภาพนักศกึษา จะตองมีคุณสมบัตดัิงตอไปน้ี

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

3.2 กอนพนสภาพนักศึกษา มีคะแนนเฉล่ียสะสมและจำนวนหนวยกิตสะสม
ไมอยใูนเกณฑพนสภาพนักศกึษาเนือ่งจากตกออก

ขอ 4 การดำเนนิการเพือ่ขอคืนสภาพนกัศกึษา สามารถกระทำไดเพยีงครัง้เดียวเทานัน้
ขอ 5 ขัน้ตอนการขอคนืสภาพนกัศกึษามดีงันี้

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

5.1.1 คำรองขอคนืสภาพนกัศกึษา
5.1.2 บนัทึกหรอืประกาศหรอืคำสัง่มหาวทิยาลยัทีใ่หนักศกึษาผนูัน้

พนสภาพการเปนนักศกึษา
5.1.3 หนังสอืยนิยอมจากผปูกครอง หรอืผบูงัคับบญัชาใหขอคืนสภาพ

นกัศกึษา
5.1.4 สำเนาบัตรประชาชน
5.1.5 ใบแสดงผลการเรียน
5.1.6 ใบรบัรองแพทย

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

5.2 สำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ สงคำรองและเอกสารประกอบการพจิารณา
ตามขอ 5.1 ใหคณะที่นักศึกษาเคยศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ

5.3 ใหคณะท่ีนักศึกษาเคยศึกษา แจงผลการพิจารณาตามขอ 5.2 ไปยัง
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการประจำคณะมีมติ
เพือ่ดำเนินการตอไป

ขอ 6 การนบัระยะเวลาการศึกษา ใหนับระยะเวลาท้ังหมด คือ กอนพนสภาพ ชวงทีถ่กู
ใหพนสภาพ หลงัการคนืสภาพและเขาศกึษา รวมแลวไมเกนิจำนวนสองเทาของระยะเวลาการศกึษา
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูร

ขอ 7 การนับหนวยกิต ใหนับหนวยกิตของรายวิชาท่ีมีการประเมินผลแลวท้ังหมด
สวนรายวชิาทีย่งัไมมกีารประเมนิผลจะตองลงทะเบยีนเรยีนใหม

ขอ 8 คาธรรมเนยีมการคนืสภาพนกัศกึษา ผทูีไ่ดรบัอนมุตัใิหคืนสภาพนกัศกึษาตองชำระ
เงนิคาธรรมเนียมการคืนสภาพนกัศกึษาและคาธรรมเนยีมทีเ่กบ็เปนรายภาคการศึกษาตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 9 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้และใหมอีำนาจวนิิจฉยั ในกรณทีีม่ไิด
กำหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศน้ี หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้คำวนิจิฉยัของอธกิารบดถีอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4 มถินุายน พ.ศ. 2549

(ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)

                                              รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                         ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่ 1072/2550)

เร่ือง แนวปฏบัิติการขออุทธรณและการพจิารณาอุทธรณโทษ
ทางวิชาการระดับปริญญาตรี

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

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

การขออทุธรณและการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการระดบัปรญิญาตร"ี
ขอ 2 ประกาศฉบบันีใ้หใชบังคบัตัง้แตบัดนีเ้ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

ระดับปริญญาตรีทีถ่กูสัง่ลงโทษสังกดัอยู
“นกัศกึษา” หมายถึง นักศกึษาระดับปริญญาตรี ทีถ่กูสัง่ลงโทษ

ทางวชิาการ
“การลงโทษทางวชิาการ” หมายถึง การทีน่กัศกึษาถกูสัง่ลงโทษทางวชิาการ

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

“การอทุธรณ” หมายถึง การท่ีนกัศึกษายืน่เรือ่งตอมหาวทิยาลยัเปน
ลายลักษณอกัษร เพือ่ขอใหพจิารณาทบทวน
คำสัง่ลงโทษ เนือ่งจากเหน็วาไมไดรบัความ
เปนธรรมหรอืไมเหน็ดวยกบัคำสัง่ลงโทษ

ขอ 4 ผมูสีทิธอิทุธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนกัศกึษาท่ีถกูสัง่ลงโทษทางวชิาการโดยคำสัง่ของ
คณะหรอืมหาวทิยาลยั

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

ขอ 5 การอทุธรณคำสัง่ลงโทษใหทำเปนหนงัสอืลงลายมอืชือ่ของผอูทุธรณ เสนอตออธกิารบดี
โดยย่ืนทีส่ำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ  ภายใน 30 วนั นบัแตวันทราบคำส่ังลงโทษ

ขอ 6 นกัศกึษาสามารถอทุธรณคำสัง่ลงโทษไดสำหรบัตนเองเทานัน้ จะอทุธรณแทนผอูืน่หรือ
มอบหมายใหผอูืน่อทุธรณแทนมไิด

ขอ 7 ใหมหาวทิยาลยัแตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการชดุหนึง่ เพือ่พจิารณา
อทุธรณเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย
1. รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ เปนประธานกรรมการ

หรือผทูีไ่ดรับมอบหมาย
2. ผอูำนวยการสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนรองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรอืทีเ่รียกช่ือเปนอยางอืน่)

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

สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการและเลขานกุาร
ทัง้นีอ้าจแตงต้ังผชูวยเลขานกุารไดอกี 1 คน

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

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

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

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี โดยใหมอีำนาจการวินิจฉัยปญหา การปฏิบตัติาม
ประกาศนีแ้ละใหถอืคำวินิจฉยัของอธกิารบดีเปนทีส่ิน้สุด

ประกาศ ณ วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2550

(ลงช่ือ)     กลุธดิา  ทวมสุข
               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)

                                                รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่ 1072/2550)

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษ
ทางวิชาการระดับปริญญาตรี

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

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

การขออทุธรณและการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการระดบัปรญิญาตร"ี
ขอ 2 ประกาศฉบบันีใ้หใชบงัคบัตัง้แตบัดนีเ้ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

ระดับปริญญาตรีทีถ่กูสัง่ลงโทษสังกดัอยู
“นกัศึกษา” หมายถึง นักศกึษาระดับปริญญาตรี ทีถ่กูสัง่ลงโทษ

ทางวชิาการ
“การลงโทษทางวชิาการ” หมายถึง การทีน่กัศกึษาถกูสัง่ลงโทษทางวชิาการ

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

“การอทุธรณ” หมายถึง การทีน่กัศกึษายืน่เรือ่งตอมหาวทิยาลยัเปน
ลายลักษณอกัษร เพ่ือขอใหพจิารณาทบทวน
คำสัง่ลงโทษ เน่ืองจากเหน็วาไมไดรบัความ
เปนธรรมหรือไมเหน็ดวยกับคำสัง่ลงโทษ

ขอ 4 ผมูสีทิธอิทุธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนกัศกึษาท่ีถกูสัง่ลงโทษทางวิชาการโดยคำส่ังของ
คณะหรอืมหาวทิยาลยั

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

ขอ 5 การอทุธรณคำสัง่ลงโทษใหทำเปนหนงัสอืลงลายมอืชือ่ของผอูทุธรณ เสนอตออธกิารบดี
โดยย่ืนทีส่ำนกับรหิารและพัฒนาวชิาการ  ภายใน 30 วนั นบัแตวันทราบคำส่ังลงโทษ

ขอ 6 นกัศกึษาสามารถอทุธรณคำสัง่ลงโทษไดสำหรบัตนเองเทานัน้ จะอทุธรณแทนผอูืน่หรอื
มอบหมายใหผอูืน่อทุธรณแทนมไิด

ขอ 7 ใหมหาวทิยาลยัแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณโทษทางวชิาการชดุหนึง่ เพือ่พจิารณา
อทุธรณเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย
1. รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ เปนประธานกรรมการ

หรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมาย
2. ผอูำนวยการสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนรองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรือทีเ่รียกช่ือเปนอยางอืน่)

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

สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการและเลขานกุาร
ทัง้นีอ้าจแตงตัง้ผชูวยเลขานกุารไดอกี 1 คน

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

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

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

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี โดยใหมอีำนาจการวินิจฉัยปญหา การปฏิบตัติาม
ประกาศนีแ้ละใหถอืคำวนิิจฉยัของอธกิารบดเีปนท่ีสิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2550

(ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)

                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่ 1073/2550)

เรือ่ง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศกึษา
ทีก่ระทำความผดิอันมีสาเหตุมาจากการสอบ

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

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

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

ขอ 2 ประกาศฉบบันีใ้หใชบังคบัตัง้แตบัดนีเ้ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

เน่ืองจากฝาฝนระเบยีบของมหาวทิยาลยั
ทีเ่กีย่วของกับการสอบ

“กรรมการคุมสอบ” หมายถึง ผทูีค่ณะแตงต้ังใหเปนผคูวบคุมหองสอบ
วชิาใดวชิาหนึง่ของการสอบ

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

“คณะกรรมการสอบ” หมายถึง คณะกรรมการทีค่ณะแตงตัง้ใหรับผดิชอบ
ดำเนนิการเกีย่วกบัการสอบประจำภาค
ของนักศกึษา

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

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

ขอ 6 ใหคณะกรรมการประจำคณะพจิารณาโทษจากทกุองคประกอบทัง้พยานบคุคล
เอกสารและหลักฐาน และพจิารณาปรับโทษตามสมควรแกกรณี ดงันี้
6.1 ปรบัตกในรายวชิานัน้ ในกรณทีีพ่บวานกัศกึษามเีจตนาฝาฝนระเบยีบวาดวย

การสอบประจำภาคของนักศกึษาขอ 7 และ 10.1 ของระเบียบดงักลาว
6.2 ปรบัตกในทุกรายวิชาทีเ่ขาสอบแลวสำหรบัภาคการศึกษาน้ันในกรณีทีพ่บวา

นกัศกึษาสอเจตนาทุจรติ เชน นำหรอืมเีอกสาร หรอือปุกรณ หรอืบนัทกึใน
รปูแบบใดรูปแบบหน่ึงทีเ่อือ้ประโยชนตอการประเมินผลการศึกษาในรายวิชา
นัน้เขาหองสอบ เวนแตอาจารยประจำวิชาไดอนญุาตไวเปนลายลกัษณอกัษร
เปนตน

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

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

เร่ือง แนวปฏิบัติและเกณฑการพิจารณาโทษทางวิชาการนักศกึษา
ทีก่ระทำความผดิอันมีสาเหตุมาจากการสอบ

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

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

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

ขอ 2 ประกาศฉบบันีใ้หใชบังคบัตัง้แตบัดนีเ้ปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

เนือ่งจากฝาฝนระเบยีบของมหาวทิยาลยั
ทีเ่กีย่วของกับการสอบ

“กรรมการคุมสอบ” หมายถึง ผทูีค่ณะแตงตัง้ใหเปนผคูวบคุมหองสอบ
วชิาใดวชิาหนึง่ของการสอบ

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

“คณะกรรมการสอบ” หมายถึง คณะกรรมการทีค่ณะแตงต้ังใหรบัผดิชอบ
ดำเนินการเกีย่วกบัการสอบประจำภาค
ของนักศกึษา

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

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

ขอ 6 ใหคณะกรรมการประจำคณะพจิารณาโทษจากทกุองคประกอบทัง้พยานบคุคล
เอกสารและหลักฐาน และพิจารณาปรับโทษตามสมควรแกกรณ ีดงันี้
6.1 ปรบัตกในรายวชิาน้ัน ในกรณทีีพ่บวานกัศกึษามเีจตนาฝาฝนระเบียบวาดวย

การสอบประจำภาคของนักศกึษาขอ 7 และ 10.1 ของระเบียบดังกลาว
6.2 ปรับตกในทุกรายวิชาทีเ่ขาสอบแลวสำหรบัภาคการศึกษาน้ันในกรณีทีพ่บวา

นกัศกึษาสอเจตนาทุจรติ เชน นำหรอืมีเอกสาร หรอือปุกรณ หรอืบนัทกึใน
รปูแบบใดรูปแบบหน่ึงทีเ่อือ้ประโยชนตอการประเมินผลการศึกษาในรายวิชา
นัน้เขาหองสอบ เวนแตอาจารยประจำวิชาไดอนญุาตไวเปนลายลกัษณอกัษร
เปนตน

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

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

ขอ 9 การสอบกลางภาค หรือการสอบครัง้สดุทายของรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนระบบ
ชดุวิชาหรอืระบบอืน่ ๆ  ทีไ่มใชระบบภาคการศกึษาและการสอบทีอ่าจารยประจำวชิา
ดำเนนิการจัดสอบเองใหใชแนวปฏบัิตแิละเกณฑการพจิารณาโทษตามประกาศนีไ้ด
โดยอนโุลม

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

ขอ 11 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยใหมอีำนาจการวินิจฉยัปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้และใหถอืคำวนิิจฉยัของอธกิารบดเีปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4  กนัยายน  พ.ศ. 2550

    (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 440/2542)
เร่ือง การใชใบรบัรองแพทยเปนหลกัฐานประกอบการลาและกรณีอ่ืน ๆ

ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา

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

1. ใบรับรองแพทยตองเปนใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวง
สาธารณสขุกำหนดไว

2. แพทยผลูงนามในใบรบัรองแพทยตองเปนแพทยแผนปจจุบนัชัน้หนึง่ ทีม่ใีบประกอบ
โรคศลิป

3. ในใบรับรองแพทยตองระบุโรค อาการปวยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย
ใหชดัเจนหากตองใหหยดุพกัการศกึษาเพือ่การบำบดัรกัษา ใหระบวัุนเริม่ตนพกัและระยะเวลาพกัดวย

ใบรับรองแพทยทีน่ำมาแสดงเปนหลักฐานประกอบฯ หากไมสมบูรณตามท่ีกำหนดในขอ
1-3 จะไมรบัพิจารณา

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

ประกาศ ณ วนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 2542

(ลงช่ือ)      สจุติรา  เหลืองอมรเลิศ
                                       (รองศาสตราจารยสุจิตรา  เหลอืงอมรเลศิ)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการ
                                  ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน

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

ขอ 9 การสอบกลางภาค หรือการสอบครัง้สดุทายของรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนระบบ
ชดุวิชาหรอืระบบอืน่ ๆ  ทีไ่มใชระบบภาคการศกึษาและการสอบทีอ่าจารยประจำวชิา
ดำเนนิการจดัสอบเองใหใชแนวปฏบิตัแิละเกณฑการพิจารณาโทษตามประกาศนีไ้ด
โดยอนโุลม

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

ขอ 11 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยใหมีอำนาจการวินิจฉยัปญหา
การปฏบัิติตามประกาศนี ้และใหถอืคำวนิิจฉยัของอธกิารบดเีปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่4  กนัยายน  พ.ศ. 2550

    (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 440/2542)
เรือ่ง การใชใบรบัรองแพทยเปนหลักฐานประกอบการลาและกรณีอ่ืน ๆ

ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา

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

1. ใบรับรองแพทยตองเปนใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวง
สาธารณสขุกำหนดไว

2. แพทยผลูงนามในใบรบัรองแพทยตองเปนแพทยแผนปจจุบันชัน้หนึง่ ทีม่ใีบประกอบ
โรคศลิป

3. ในใบรับรองแพทยตองระบุโรค อาการปวยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย
ใหชดัเจนหากตองใหหยดุพกัการศกึษาเพือ่การบำบดัรักษา ใหระบวัุนเริม่ตนพักและระยะเวลาพกัดวย

ใบรับรองแพทยทีน่ำมาแสดงเปนหลักฐานประกอบฯ หากไมสมบูรณตามท่ีกำหนดในขอ
1-3 จะไมรบัพิจารณา

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

ประกาศ ณ วนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 2542

(ลงช่ือ)      สจุติรา  เหลืองอมรเลิศ
                                       (รองศาสตราจารยสจิุตรา  เหลอืงอมรเลศิ)
                                                 รองอธกิารบดฝีายวชิาการ
                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

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

เรือ่ง การจดัการศกึษาระบบชดุวชิา

เพ่ือใหการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัมคีวามยดืหยนุ คลองตัว สามารถดำเนนิการไดใน
หลากหลายลักษณะ เปดโอกาสใหสามารถจัดการศึกษารองรับความตองการของประชาชนในการเขาศึกษา
ในระดบัอดุมศกึษาไดมากขึน้ สอดคลองตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช 2542

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

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

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

เร่ืองหนึง่ ทีใ่หความรเูปนองครวม หรอืมลีกัษณะเปน
การบรูณาการ โดยแตละชดุวชิามกีารจดัการเรยีน
การสอนตอเน่ืองกนัเบด็เสรจ็ในระยะเวลาหน่ึง

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

เดยีวกนั เพือ่ใหเกดิความรใูนเรือ่งน้ัน ๆ  เปนองครวม มกีารเรยีนการสอน
และการประเมินผลการเรียนเปนองครวมของแตละชุดวิชา

4.2 ชดุวิชาทีป่ระกอบดวยรายวชิาจำนวนหนึง่ทีม่เีนือ้หาสมัพนัธกนั นำมาจดักลมุ
รวมกันเขาเปนชุดวิชาเดียวกันเพ่ือใหเกิดความรใูนเร่ืองน้ัน ๆ  เปนองครวม
มกีารเรยีนการสอนและการประเมนิผลแยกเปนแตละรายวชิา หรอืรวมเปนชุด
วชิากไ็ด

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

ขอ 5 การคดิหนวยกติ ใหคิดดงันี้
5.1 ชดุวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ชเวลาบรรยายหรืออภปิรายปญหาไมนอยกวา 15 ชัว่โมง

ใหมคีาเทากบั 1 หนวยกติ
5.2 ชดุวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชัว่โมง ใหมีคา

เทากบั 1 หนวยกติ
5.3 ชดุวิชาการฝกงานหรอืการฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชัว่โมง

ใหมคีาเทากบั 1 หนวยกติ
ขอ 6 คณะทีจ่ะเปดหลักสตูรท่ีจดัการศกึษาระบบชดุวิชา ใหดำเนนิการดงันี้

6.1 กรณีทีก่ารจัดการศึกษาระบบชุดวิชา มผีลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
หลกัสตูรในดานโครงสรางหลกัสตูร ชือ่รายวชิา เนือ้หารายวชิา และจำนวน
หนวยกติรวม คณะจะตองดำเนนิการขออนมุตัปิรับปรงุหลักสตูร ตามขัน้ตอน
การเสนอขออนมุตัปิรับปรุงหลกัสตูรของมหาวิทยาลัย

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

ขอ 7 กำหนดการการลงทะเบยีนเรยีน และการประเมนิผลการเรยีนของหลักสูตรทีจ่ดัการ
ศกึษาระบบชดุวิชา ใหเปนไปตามปฏทินิการศกึษาทีก่ำหนดโดยมหาวทิยาลยั

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมอีำนาจวนิิจฉยัปญหาตามประกาศนี้
การตคีวามและวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถอืเปนทีส่ิน้สุด

ประกาศ ณ วนัที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2546

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

เรือ่ง การจดัการศกึษาระบบชดุวชิา

เพือ่ใหการจัดการศกึษาของมหาวทิยาลยัมีความยดืหยนุ คลองตวั สามารถดำเนนิการไดใน
หลากหลายลักษณะ เปดโอกาสใหสามารถจัดการศึกษารองรับความตองการของประชาชนในการเขาศกึษา
ในระดบัอดุมศกึษาไดมากขึน้ สอดคลองตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช 2542

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

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

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

เร่ืองหนึง่ ทีใ่หความรเูปนองครวม หรอืมลีกัษณะเปน
การบรูณาการ โดยแตละชดุวชิามกีารจดัการเรยีน
การสอนตอเน่ืองกนัเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหน่ึง

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

เดยีวกนั เพือ่ใหเกดิความรใูนเรือ่งน้ัน ๆ  เปนองครวม มกีารเรยีนการสอน
และการประเมินผลการเรียนเปนองครวมของแตละชุดวิชา

4.2 ชดุวิชาทีป่ระกอบดวยรายวชิาจำนวนหนึง่ทีม่เีนือ้หาสมัพนัธกนั นำมาจดักลมุ
รวมกันเขาเปนชุดวิชาเดียวกันเพ่ือใหเกิดความรใูนเร่ืองน้ัน ๆ  เปนองครวม
มกีารเรยีนการสอนและการประเมนิผลแยกเปนแตละรายวชิา หรอืรวมเปนชุด
วชิากไ็ด

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

ขอ 5 การคดิหนวยกติ ใหคิดดงัน้ี
5.1 ชดุวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ชเวลาบรรยายหรืออภปิรายปญหาไมนอยกวา 15 ชัว่โมง

ใหมีคาเทากบั 1 หนวยกติ
5.2 ชดุวชิาภาคปฏบัิต ิทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชัว่โมง ใหมีคา

เทากบั 1 หนวยกติ
5.3 ชดุวชิาการฝกงานหรอืการฝกภาคสนาม ทีใ่ชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชัว่โมง

ใหมคีาเทากบั 1 หนวยกติ
ขอ 6 คณะทีจ่ะเปดหลกัสตูรท่ีจดัการศกึษาระบบชดุวชิา ใหดำเนนิการดงันี้

6.1 กรณีทีก่ารจัดการศึกษาระบบชุดวิชา มผีลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
หลกัสตูรในดานโครงสรางหลกัสตูร ชือ่รายวชิา เนือ้หารายวชิา และจำนวน
หนวยกติรวม คณะจะตองดำเนินการขออนมัุติปรบัปรงุหลกัสตูร ตามขัน้ตอน
การเสนอขออนุมัตปิรบัปรงุหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั

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

ขอ 7 กำหนดการการลงทะเบยีนเรยีน และการประเมนิผลการเรยีนของหลกัสตูรทีจ่ดัการ
ศกึษาระบบชดุวชิา ใหเปนไปตามปฏทินิการศกึษาทีก่ำหนดโดยมหาวทิยาลยั

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมอีำนาจวนิิจฉยัปญหาตามประกาศนี้
การตคีวามและวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2546

   (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน



136

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 853/2546)

เรือ่ง  แนวปฏิบัติในการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร
ในลักษณะโครงการพเิศษรวมกับหลกัสตูรปกติ

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

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

จดัการเรยีนการสอนหลักสตูรในลกัษณะโครงการพิเศษรวมกบัหลกัสตูรปกต"ิ
ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

หลกัสตูรและหรือรายวชิา
“หลกัสตูรในลกัษณะ หมายถงึ หลกัสตูรท่ีเปนโครงการทีม่วีตัถปุระสงค
โครงการพิเศษ” เฉพาะสามารถดำเนนิการไดดวยเงินรายได

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

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

ขอ 4 ใหคณะสามารถจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาในหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ
เรยีนรวมกบันกัศกึษาในหลกัสตูรปกติไดโดยตองคำนงึถงึประโยชนทีน่กัศกึษาจะไดรบั
ประสทิธภิาพดานการบรหิารจดัการ คณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษา และไมสง
ผลกระทบตอการเรยีนของนกัศกึษา

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

ขอ 6 ใหคณะท่ีจดัการเรียนการสอนตามประกาศนี ้แจงใหผสูมัครทราบในขัน้ตอนของการรบัเขา
ศกึษาหรอืในกรณทีีร่บัเขาศกึษาแลว ใหชีแ้จงทำความเขาใจกอนใชปฏบิตัิ

ขอ 7 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมอีำนาจตคีวามและวนิิจฉยัปญหาตาม
ประกาศนี ้การตคีวามและวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถอืเปนทีส่ิน้สุด

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546

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

เรือ่ง  แนวปฏบัิติในการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตร
ในลกัษณะโครงการพเิศษรวมกับหลักสตูรปกติ

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

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

จดัการเรยีนการสอนหลักสตูรในลกัษณะโครงการพิเศษรวมกบัหลกัสตูรปกติ"
ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคับนับต้ังแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

หลกัสตูรและหรือรายวิชา
“หลกัสตูรในลกัษณะ หมายถงึ หลกัสตูรท่ีเปนโครงการทีม่วีตัถปุระสงค
โครงการพิเศษ” เฉพาะสามารถดำเนนิการไดดวยเงินรายได

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

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

ขอ 4 ใหคณะสามารถจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาในหลักสตูรในลักษณะโครงการพิเศษ
เรยีนรวมกบันกัศกึษาในหลกัสตูรปกตไิดโดยตองคำนงึถงึประโยชนทีน่กัศกึษาจะไดรบั
ประสทิธภิาพดานการบรหิารจัดการ คณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษา และไมสง
ผลกระทบตอการเรยีนของนกัศกึษา

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

ขอ 6 ใหคณะทีจ่ดัการเรยีนการสอนตามประกาศนี ้แจงใหผสูมคัรทราบในขัน้ตอนของการรบัเขา
ศกึษาหรอืในกรณทีีร่บัเขาศกึษาแลว ใหชีแ้จงทำความเขาใจกอนใชปฏิบตัิ

ขอ 7 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้โดยมอีำนาจตคีวามและวนิิจฉยัปญหาตาม
ประกาศนี ้การตคีวามและวนิิจฉยัของอธกิารบดใีหถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

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

เพือ่ใหการพฒันาศักยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบัณฑติทีพ่งึประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑติระดบัปรญิญาตรจีะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

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

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

ของมหาวิทยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรมาตรฐาน” หมายถึง หลักสูตร “มาตรฐานความรคูวามสามารถ

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

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

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

ขอ 5 การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ใน
ประกาศน้ีหมายความถึง

(1) การเขารบัการทดสอบความรคูวามสามารถและทกัษะของนกัศกึษาในหวัขอ
เนือ้หาตาง ๆ ตามหลกัสตูรมาตรฐาน โดยผานระบบอเิล็กทรอนกิส
ของมหาวิทยาลัย

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

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

ขอ 6 นกัศกึษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกนทกุคน มสีทิธิส์มคัรเขารบัการ
พฒันาศกัยภาพตามประกาศน้ีได โดยความสมัครใจของนักศกึษา และตองไดรบัความเห็นชอบจาก
อาจารทีป่รกึษา

สำหรบัคณะทีป่ระสงคจะใชหลกัสูตรมาตรฐานนีเ้ปนเกณฑบงัคบัสำหรบันกัศกึษาทกุคน
ในคณะนัน้ ๆ ใหดำเนนิการไดโดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 7 กระบวนการดำเนินการ และปฏิทินการดำเนินงานในแตละปการศกึษา ใหออกเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ 8 นกัศกึษาทีผ่านเกณฑตามทีก่ำหนดในหลักสตูรมาตรฐาน จะไดรบัหนงัสือรบัรอง
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานจากมหาวทิยาลัย

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

เพือ่ใหการพฒันาศักยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบณัฑติท่ีพงึประสงคของมหาวิทยาลยั โดยบณัฑติระดับปรญิญาตรจีะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

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

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

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

ของมหาวิทยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรมาตรฐาน” หมายถึง หลักสตูร “มาตรฐานความรคูวามสามารถ

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

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

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

ขอ 5 การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ใน
ประกาศน้ีหมายความถึง

(1) การเขารบัการทดสอบความรคูวามสามารถและทกัษะของนกัศกึษาในหวัขอ
เน้ือหาตาง ๆ ตามหลกัสตูรมาตรฐาน โดยผานระบบอเิลก็ทรอนกิส
ของมหาวิทยาลัย

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

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

ขอ 6 นกัศกึษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน มสีทิธิส์มคัรเขารบัการ
พฒันาศกัยภาพตามประกาศน้ีได โดยความสมัครใจของนักศกึษา และตองไดรบัความเห็นชอบจาก
อาจารทีป่รกึษา

สำหรบัคณะทีป่ระสงคจะใชหลกัสตูรมาตรฐานนีเ้ปนเกณฑบงัคับสำหรบันกัศกึษาทกุคน
ในคณะนัน้ ๆ ใหดำเนนิการไดโดยออกเปนประกาศของคณะ

ขอ 7 กระบวนการดำเนินการ และปฏทินิการดำเนินงานในแตละปการศกึษา ใหออกเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

ขอ 8 นกัศกึษาทีผ่านเกณฑตามทีก่ำหนดในหลักสตูรมาตรฐาน จะไดรบัหนงัสอืรบัรอง
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานจากมหาวทิยาลยั

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

           รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวิเทศสัมพนัธ
        ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

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

ขอ 9 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี กรณีทีม่ปีญหาในการตีความหรือปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่3  ตลุาคม  พ.ศ. 2548

(ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
           (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

           รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
          ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1283/2549)
เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน

สำหรบันักศกึษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแกน
(แกไขเพ่ิมเติมฉบับที ่ 2)

เพือ่ใหการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงคของมหาวิทยาลยั โดยบณัฑิตระดับปรญิญาตรจีะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พื้นฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

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

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

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

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2549

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

           รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
        ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

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

ขอ 9 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี กรณีทีม่ปีญหาในการตีความหรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่3  ตลุาคม  พ.ศ. 2548

(ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
           (รองศาสตราจารยกลุธิดา  ทวมสุข)

           รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
          ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1283/2549)
เรือ่ง การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน

สำหรบันักศกึษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแกน
(แกไขเพ่ิมเติมฉบับที ่ 2)

เพือ่ใหการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศข้ันพืน้ฐาน สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามเกณฑคุณลกัษณะบัณฑติทีพ่งึประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑติระดบัปรญิญาตรจีะตองมี
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พื้นฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด

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

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

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

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2549

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

และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552

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

ระดบัปรญิญาตรีของมหาวิทยาลยัขอนแกน บรรลเุปาหมายของการพฒันาคณุภาพบณัฑติตามเกณฑ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑติระดับปริญญาตรีจะตองมีความรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ผานเกณฑมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เพือ่ประโยชนในการศกึษาเรียนรดูวยตนเองอยางตอเน่ืองและการประกอบอาชีพของบัณฑติ
ในสังคม และสภาพแวดลอมการทำงานท่ีมคีวามตองการผทูีม่คีวามรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมาตรฐานสากล

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

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 816/2552)
เรือ่ง เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐาน
สำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขัน้พืน้ฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดดงันี้
3.1 นกัศกึษาทกุคนทีเ่ขาศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั

ขอนแกน ตัง้แตปการศกึษา 2552 เปนตนไป ตองสอบผาน “การทดสอบความรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถ
ทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐาน สำหรับนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยขอนแกน
(หลกัสตูร พ.ศ. 2548)” ตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด ภายในระยะเวลาทีก่ำหนดใหศกึษา
ตามหลักสูตรนั้น ๆ และใหนับการสอบผานเกณฑมาตรฐานขางตนเปนสวนหน่ึงของการสำเร็จ
การศกึษา

นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะตองศึกษารายวิชาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เปนแกนหลกัเพือ่การสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรอยแูลว อาจไดรบัการยกเวน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 816/2552)
เรือ่ง เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552

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

ระดบัปรญิญาตรีของมหาวิทยาลยัขอนแกน บรรลเุปาหมายของการพฒันาคณุภาพบณัฑติตามเกณฑ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑติระดับปริญญาตรีจะตองมีความรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ผานเกณฑมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เพ่ือประโยชนในการศกึษาเรียนรดูวยตนเองอยางตอเนือ่งและการประกอบอาชีพของบัณฑิต
ในสังคม และสภาพแวดลอมการทำงานท่ีมคีวามตองการผทูีม่คีวามรคูวามสามารถทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมาตรฐานสากล

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

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชตัง้แตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 เกณฑมาตรฐานความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขัน้พืน้ฐาน สำหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแกน กำหนดดงันี้
3.1 นกัศกึษาทกุคนท่ีเขาศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั

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

นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะตองศึกษารายวิชาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เปนแกนหลกัเพ่ือการสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรอยแูลว อาจไดรบัการยกเวน
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ไมตองสอบผานเกณฑตามประกาศน้ีได ทัง้นีค้ณะท่ีรบัผดิชอบหลักสตูรจะตองดำเนินการขออนุมตัิ
จากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะจัดทำเปนประกาศรายช่ือหลกัสตูรท่ีไดรบัการยกเวนใหเปน
ทีท่ราบท่ัวกนั

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

ขอ 4 ใหสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดสอบ
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานตามประกาศนี ้รายละเอยีด
เกีย่วกับการดำเนินการจัดสอบในแตละปการศึกษา ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ขอวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือ
เปนท่ีสิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่18 พฤษภาคม 2552

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ ๒/๒๕๕๗)
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

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

เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคลองกบัคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคและนโยบายดานการผลิตบณัฑติ  และสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรภูาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๔) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมตสิภามหาวิทยาลยัขอนแกน ในการประชุม ครัง้ที ่๑/๒๕๕๗ เม่ือวนัที่
๘ มกราคม ๒๕๕๗ จงึกำหนดนโยบายการพฒันาภาษาองักฤษสำหรับนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
มหาวทิยาลัยขอนแกน ดงันี้

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

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน ยกเวนหลกัสตูร
ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษ

"รายวิชา" หมายความวา รายวชิาระดบัปรญิญาตรี
"คณะ" หมายความวา คณะ บณัฑิตวทิยาลยั วทิยาลยั สถาบนั

สำนกั ศนูยหรอืหนวยงานท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืน
ทีเ่ทยีบเทาคณะ ทัง้นี ้ใหหมายความรวมถงึ
หนวยงานในกำกบัดวย

ขอ ๕ นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มดีงันี้
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ไมตองสอบผานเกณฑตามประกาศน้ีได ทัง้นีค้ณะท่ีรบัผดิชอบหลักสตูรจะตองดำเนินการขออนุมตัิ
จากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะจัดทำเปนประกาศรายช่ือหลกัสตูรท่ีไดรบัการยกเวนใหเปน
ทีท่ราบทัว่กนั

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

ขอ 4 ใหสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดสอบ
ความรคูวามสามารถทางคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐานตามประกาศนี ้รายละเอยีด
เกีย่วกับการดำเนินการจัดสอบในแตละปการศึกษา ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ขอวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือ
เปนทีส่ิน้สดุ

ประกาศ ณ วนัที ่18 พฤษภาคม 2552

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ ๒/๒๕๕๗)
เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

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

เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคลองกับคณุลกัษณะบัณฑติท่ีพงึประสงคและนโยบายดานการผลิตบณัฑติ  และสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรภูาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

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

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

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน ยกเวนหลกัสตูร
ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนเปนภาษาองักฤษ

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

สำนัก ศนูยหรอืหนวยงานท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่
ทีเ่ทียบเทาคณะ ทัง้นี ้ใหหมายความรวมถงึ
หนวยงานในกำกบัดวย

ขอ ๕ นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มดีงันี้
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๕.๑ นโยบายดานการผลิตบณัฑติ
๕.๑.๑ ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาภาษาองักฤษไมนอยกวา 15 หนวยกติ
๕.๑.๒ ทกุหลกัสตูรจัดใหมชีาวตางประเทศหรือชาวไทยท่ีใชภาษาอังกฤษ

ในการสือ่สารไดเปนอยางดเีปนผสูอนหรือผชูวยสอนประจำ อยางนอยปละ 1 คน
๕.๑.๓ ทุกหลกัสตูรจดักจิกรรมการเรียนรทูีม่งุเนนการพัฒนาทกัษะทาง

ภาษาอังกฤษของนักศกึษาเปนประจำทุกภาคการศึกษา
๕.๑.๔ ทุกหลักสูตรจัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษา

องักฤษเปนสือ่การสอน (Medium of Instruction) ในทุกภาคการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมี
รปูแบบตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดตามเปาหมายการดำเนนิการดงันี้

(๑) จดัหลกัสตูรอยางนอยภาคการศกึษาละ 45 ชัว่โมง
ในปการศกึษา 2557

(๒) จดัหลกัสตูรอยางนอยภาคการศกึษาละ 90 ชัว่โมง
ในปการศึกษา 2559 เปนตนไป

๕.๑.๕ นักศกึษาทุกคนท่ีเขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ไดรบัการทดสอบหรอืประเมนิสมรรถนะทางภาษาองักฤษกอนการสำเรจ็การศกึษา ในรปูแบบใด
รปูแบบหนึง่ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๑.๖ ใหคณะจดัใหมคีณะกรรมการพัฒนาภาษาองักฤษเพือ่สรางเสรมิ
บรรยากาศการใชภาษาอังกฤษของนักศกึษาอยางตอเนือ่ง

๕.๒ นโยบายดานการบรหิารจัดการ
๕.๒.๑ จัดใหมีศูนยฝกอบรมแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษและศูนยขอมูล

สารสนเทศทีใ่หนักศกึษาสามารถเขาถงึไดตลอดเวลา
๕.๒.๒ จัดหลักสตูรการเรียนการสอนและเสริมสรางบรรยากาศการทำงาน

ในมหาวทิยาลยัใหมลีกัษณะสองภาษาโดยมภีาษาองักฤษดวยเปนอยางนอย ๑ ภาษา
๕.๒.๓ จัดใหมีบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่

สือ่สารไดเพือ่ใหบรกิารนกัศกึษาและบคุคลท่ัวไป
๕.๒.๔ ในการสรรหาบุคลากรสายผสูอนและสายสนับสนนุของมหาวิทยาลยั

เพือ่บรรจแุตงต้ังใหรบัราชการหรอืปฏบัิตงิานใหมีขอกำหนดเกีย่วกบัการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ
ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๒.๕ การส่ือสารไมวาจะเปนเอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ และเวบ็ไซต
ทีใ่ชในการสือ่สารกบันกัศกึษาและบคุคลท่ัวไปใหมีเนือ้หาเปนลักษณะสองภาษา โดยมภีาษาองักฤษ
ดวยเปนอยางนอย 1 ภาษา

ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยจดัระบบประกันคณุภาพ เพือ่ตดิตามการดำเนินการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้

ขอ ๗ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการ และมีอำนาจออกประกาศ คำสัง่ หลกัเกณฑหรอื
แนวปฏิบติัใหเปนไปตามประกาศน้ี หากมีปญหาในการปฏิบตัใิหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยั คำวนิจิฉยั
ของอธกิารบดถีอืเปนทีสุ่ด

ประกาศ ณ วนัที ่๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงช่ือ)    ณรงคชัย  อคัรเศรณี
                                                                     (นายณรงคชยั  อคัรเศรณ)ี
                                                                   นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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๕.๑ นโยบายดานการผลิตบณัฑติ
๕.๑.๑ ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาภาษาองักฤษไมนอยกวา 15 หนวยกติ
๕.๑.๒ ทกุหลกัสตูรจัดใหมชีาวตางประเทศหรือชาวไทยท่ีใชภาษาอังกฤษ

ในการสือ่สารไดเปนอยางดเีปนผสูอนหรือผชูวยสอนประจำ อยางนอยปละ 1 คน
๕.๑.๓ ทกุหลกัสตูรจดักจิกรรมการเรียนรทูีม่งุเนนการพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเปนประจำทุกภาคการศึกษา
๕.๑.๔ ทุกหลักสูตรจัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษา

องักฤษเปนสือ่การสอน (Medium of Instruction) ในทุกภาคการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมี
รปูแบบตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดตามเปาหมายการดำเนนิการดงันี้

(๑) จดัหลกัสตูรอยางนอยภาคการศกึษาละ 45 ชัว่โมง
ในปการศกึษา 2557

(๒) จดัหลกัสตูรอยางนอยภาคการศกึษาละ 90 ชัว่โมง
ในปการศึกษา 2559 เปนตนไป

๕.๑.๕ นักศกึษาทุกคนท่ีเขาศกึษาตัง้แตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
ไดรบัการทดสอบหรอืประเมนิสมรรถนะทางภาษาองักฤษกอนการสำเรจ็การศกึษา ในรปูแบบใด
รปูแบบหนึง่ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๑.๖ ใหคณะจดัใหมีคณะกรรมการพัฒนาภาษาองักฤษเพือ่สรางเสริม
บรรยากาศการใชภาษาอังกฤษของนักศกึษาอยางตอเนือ่ง

๕.๒ นโยบายดานการบรหิารจัดการ
๕.๒.๑ จัดใหมีศูนยฝกอบรมแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษและศูนยขอมูล

สารสนเทศทีใ่หนักศกึษาสามารถเขาถงึไดตลอดเวลา
๕.๒.๒ จดัหลักสตูรการเรียนการสอนและเสริมสรางบรรยากาศการทำงาน

ในมหาวทิยาลยัใหมลีกัษณะสองภาษาโดยมภีาษาองักฤษดวยเปนอยางนอย ๑ ภาษา
๕.๒.๓ จัดใหมีบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับท่ี

สือ่สารไดเพือ่ใหบรกิารนกัศึกษาและบคุคลท่ัวไป
๕.๒.๔ ในการสรรหาบุคลากรสายผสูอนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

เพือ่บรรจแุตงตัง้ใหรบัราชการหรอืปฏบัิตงิานใหมีขอกำหนดเกีย่วกับการทดสอบทกัษะภาษาองักฤษ
ตามหลกัเกณฑทีม่หาวทิยาลยักำหนด

๕.๒.๕ การส่ือสารไมวาจะเปนเอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ และเวบ็ไซต
ทีใ่ชในการสือ่สารกบันกัศกึษาและบคุคลท่ัวไปใหมีเนือ้หาเปนลักษณะสองภาษา โดยมภีาษาองักฤษ
ดวยเปนอยางนอย 1 ภาษา

ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลยัจัดระบบประกันคณุภาพ เพ่ือตดิตามการดำเนินการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้

ขอ ๗ ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการ และมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ หลกัเกณฑหรอื
แนวปฏิบตัใิหเปนไปตามประกาศน้ี หากมีปญหาในการปฏิบัตใิหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยั คำวนิจิฉยั
ของอธกิารบดถีอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ ณ วนัที ่๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงช่ือ)    ณรงคชยั  อคัรเศรณี
                                                                     (นายณรงคชยั  อคัรเศรณ)ี
                                                                   นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1076/2549)
เร่ือง ใหนบัรายวิชาภาษาจีนตามหลักสตูรฝกอบรมท่ีเปดสอน
โดยสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิชาเลือกเสรี
ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัขอนแกน

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

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

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

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

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

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

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

5. CT 011 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (การส่ือสารในชีวิตประจำวัน) 45 ชัว่โมง เทยีบได 3 หนวยกติ
Chinese for Communication (Daily Communication)
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1076/2549)
เรือ่ง ใหนบัรายวิชาภาษาจีนตามหลักสตูรฝกอบรมท่ีเปดสอน
โดยสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลยัขอนแกน เปนวชิาเลอืกเสรี
ในหลกัสตูรระดับปรญิญาตรีของมหาวทิยาลยัขอนแกน

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

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

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

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

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

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

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

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

ประกาศ ณ วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2549

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1523/2555)
เร่ือง  หลกัเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปดหลักสตูร

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

เปนไปดวยความเรียบรอย มแีนวปฏิบตัทิีช่ดัเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกบัเกณฑ
มาตรฐานหลักสตูรและแนวปฏิบตัขิองสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร
กำหนด

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

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

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชตัง้แตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หลักเกณฑ เงือ่นไขท่ีใชพจิารณาในการเสนอขออนุมตัปิดหลักสตูร

3.1 หลกัสตูรท่ีไมมกีารจดัการเรยีนการสอน หรอืไมมกีารรบันักศกึษาเขาศกึษา
หรือมีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกัน
เกนิ 3 ปการศกึษา หรอื

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

3.3 หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการ
ผลติบัณฑติของมหาวทิยาลยั หรอื

3.4 หลักสูตรที่ไมทันสมัย ไมสอดคลองหรือสนองตอบกับความตองการของ
ประเทศ สงัคม และทองถิน่ และ

3.5 หลกัสูตรทีจ่ะขออนุมัติปดจะตองไมมีนักศกึษาท่ียงัไมสำเรจ็การศึกษา
3.6 รายวชิาของหลกัสูตรทีข่อปดจะตองถกูปดไปพรอมกนัดวย ยกเวน รายวชิา

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

ประกาศ ณ วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2549

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 1523/2555)
เร่ือง  หลกัเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปดหลักสตูร

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

เปนไปดวยความเรียบรอย มแีนวปฏิบตัทิีช่ดัเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกบัเกณฑ
มาตรฐานหลกัสตูรและแนวปฏบัิตขิองสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
กำหนด

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

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 หลกัเกณฑ เงือ่นไขท่ีใชพจิารณาในการเสนอขออนุมตัปิดหลักสตูร

3.1 หลกัสตูรท่ีไมมีการจดัการเรยีนการสอน หรอืไมมกีารรบันักศกึษาเขาศกึษา
หรือมีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกัน
เกนิ 3 ปการศกึษา หรอื

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

3.3 หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการ
ผลติบณัฑติของมหาวทิยาลัย หรอื

3.4 หลักสูตรที่ไมทันสมัย ไมสอดคลองหรือสนองตอบกับความตองการของ
ประเทศ สงัคม และทองถ่ิน และ

3.5 หลกัสูตรทีจ่ะขออนุมตัปิดจะตองไมมนัีกศกึษาท่ียงัไมสำเรจ็การศกึษา
3.6 รายวชิาของหลกัสตูรท่ีขอปดจะตองถกูปดไปพรอมกนัดวย ยกเวน รายวชิา

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

ทีม่หาวทิยาลยักำหนด แนบทายประกาศฯ ดงัน้ี
4.1 ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเอกสารเสนอขอปด

หลกัสตูรเพือ่เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
4.2 เสนอคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ใหความเหน็ชอบ
4.3 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาอนุมตัิ
4.4 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการขออนุมัติปดหลักสตูร

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

ขอ 6 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 6  กนัยายน  พ.ศ. 2555

    (ลงชือ่)           เดนพงษ  สดุภกัดี
                                                (ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภกัดี)
                                           รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

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

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

เรื่อง ขออนมุตัปิดหลกัสตูร

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผานผอูำนวยการสำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

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

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

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

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

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

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

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

มีนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาต่ำกวาแผนการรับจนไมสามารถเปดสอนไดติดตอกนัเกิน 3
ปการศกึษา หรอื
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ขอ 4 แนวปฏบัิติในการเสนอขออนุมตัปิดหลกัสตูร
ใหคณะ/สาขาวชิาจัดทำรายละเอยีดการเสนอขออนมุตัปิดหลกัสตูรตามขัน้ตอน

ทีม่หาวทิยาลยักำหนด แนบทายประกาศฯ ดงัน้ี
4.1 ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเอกสารเสนอขอปด

หลกัสตูรเพือ่เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
4.2 เสนอคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ใหความเหน็ชอบ
4.3 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาอนุมตัิ
4.4 เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการขออนุมติัปดหลักสตูร

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

ขอ 6 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 6  กนัยายน  พ.ศ. 2555

    (ลงชือ่)           เดนพงษ  สดุภักดี
                                                (ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภกัด)ี
                                           รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

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

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

เรื่อง ขออนมุติัปดหลกัสตูร

เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผานผอูำนวยการสำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

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

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

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

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

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

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

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

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

หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการผลิต
บณัฑติของมหาวทิยาลยั หรอื

หลกัสตูรท่ีไมทันสมยั ไมสอดคลองหรอืสนองตอบกบัความตองการของประเทศ
สงัคม และทองถิน่ และ

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

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

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหความเหน็ชอบตอไปดวย จะขอบคณุยิง่

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

ขัน้ตอนการเสนอขออนมุตัปิดหลกัสูตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร
พจิารณากลัน่กรองหลกัสตูร

สภามหาวทิยาลยั
พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร

ส.ก.อ.
รับทราบการอนุมัติปดหลักสูตร

คณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
พจิารณาใหความเหน็ชอบ

ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตร
จดัทำเอกสารเสนอขอปดหลักสตูร

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยั
รับทราบ

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

หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการ หรือไมเปนไปตามนโยบายการผลิต
บณัฑติของมหาวทิยาลยั หรอื

หลกัสตูรทีไ่มทนัสมยั ไมสอดคลองหรอืสนองตอบกบัความตองการของประเทศ
สงัคม และทองถิน่ และ

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

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

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาใหความเหน็ชอบตอไปดวย จะขอบคณุยิง่

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

ขัน้ตอนการเสนอขออนมุติัปดหลกัสตูร
มหาวทิยาลยัขอนแกน

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร
พจิารณากลัน่กรองหลกัสตูร

สภามหาวทิยาลยั
พิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร

ส.ก.อ.
รับทราบการอนุมัติปดหลักสูตร

คณะกรรมการประจำคณะ/หนวยงาน
พจิารณาใหความเหน็ชอบ

ภาควิชา/สาขาวิชา/กรรมการบริหารหลักสูตร
จดัทำเอกสารเสนอขอปดหลักสตูร

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยั
รับทราบ

ทีป่ระชุมคณบดี
รับทราบ
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130

ระยะเวลาและการเสนอเอกสารขออนุมตัติอมหาวิทยาลยั

ลำดบั
การเสนอคณะกรรมการ/

หนวยงาน สงเอกสารไปที่ ระยะเวลา จำนวนเอกสาร

คณะกรรมการประจำ
คณะ/หนวยงาน
คณะกรรมการกล่ันกรอง
หลกัสตูร

สภามหาวิทยาลัย

ส.ก.อ.

คณะสงักดั

สำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

สำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

สำนักบริหารและ
พฒันาวชิาการ

เมือ่จัดทำเอกสารเสร็จ

ภายใน 10 วนันับตัง้แต
วนัทีก่รรมการประจำ
คณะเหน็ชอบ
ภายใน 20 วนันับตัง้แต
วนัท่ีกรรมการ
กลัน่กรองเหน็ชอบ
ภายใน 30 วนันับตัง้แต
วนัท่ีสภาอนมุตัิ

ตามจำนวน
กรรมการ
15 ชดุ

3 ชดุ

5 ชดุ

1

2

3

4

หมายเหตุ : การเสนอเอกสารใหคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยัและทีป่ระชมุคณบด ีเพือ่
รบัทราบ สำนกับริหารและพฒันาวชิาการ จะดำเนนิการแจงเอง
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 724/2548)
เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

 เพื่อใหการดําเนินการรับเขาศึกษา และการใหบริการแกนักศึกษาชาวตางประเทศ

ท่ีประสงคจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย ฉะน้ัน อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 

โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดใีนคราวประชมุครัง้ที ่ 16/2548 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน พ.ศ. 

2548 จงึออกประกาศเกีย่วกบัการรับนักศกึษาชาวตางประเทศเขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน 

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติแกผูเกี่ยวของไวดังนี้

 ขอ 1. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 724/2548) 

เรื่องการรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน”

 ขอ 2.  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 664/2541) เรื่อง การรับ

นักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

 ขอ 3.  ประกาศฉบบันีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวันประกาศเปนตนไป บรรดาประกาศ

หรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ขัดกับประกาศนี้ ใหใชขอความในประกาศนี้แทน

 ขอ 4 ในประกาศนี้

  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน

  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

  “คณะ”  หมายถึง  คณะ หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา

     ค ณ ะ แ ล ะ อ ง ค ก ร ใ น กํ า กั บ

     มหา วิทยา ลัยข อ น แ ก น ที่ รั บ

     นกัศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษา

  “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีของคณะ หรือผูบริหาร

     ของหนวยงานเทยีบเทาคณะ และ

     องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

     ท่ีรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษา
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  “นักศึกษาชาวตางประเทศ”  หมายถึง  บุคคลผูมิ ไดถือสัญชาติ ไทย 

     ตามกฎหมายวาดวยสญัชาติ และ

     มีภูมิลําเนาอยูนอกประเทศ

  “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง  สํานักทะเบียนและประมวลผล 

     ตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน 

     (ฉบับที่ 3/2548)

  “หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ” หมายถึง  หนวยบริการนักศึกษาชาวตางประเทศ 

     มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ขอ 5.  การรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามประกาศน้ี หมายถึง

  5.1 การรับเขาศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีไดรับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย

  5.2  การรับเขาศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยไมขอรับปริญญา

  5.3  การรับเขารวมฝกงาน หรือฝกปฏิบัติงานวิชาชีพหรือฝกปฏิบัติการวิจัย

  5.4  การรบัเขารวมกจิกรรมลกัษณะอืน่ ๆ  ของคณะหรอืมหาวทิยาลยัโดยไดรบั

อนุมัติจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย

 ขอ 6. การพิจารณารับนักศึกษาชาวตางประเทศตามขอ 5.1 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

  6.1 ในระดับปริญญาตรี ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ประจําคณะนั้น ๆ 

  6.2 ในระดบับัณฑติศกึษา ใหคณะเสนอชือ่ตอบณัฑติวทิยาลยั และคณบดบีณัฑติ

วิทยาลัยเปนผูอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

 ขอ 7. การพิจารณารับนักศึกษาชาวตางประเทศตามขอ 5.2 - 5.4 เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ใหคณบดีเปนผูอนุมัติ

 ขอ 8. การออกหนังสือรับรองการรับเขาสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ และหนังสือ

รับรองเพือ่การขอวีซาเขาประเทศไทย ใหอธกิารบดหีรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายเปนผูมีอาํนาจลงนาม

 ขอ 9. ขอกําหนดอ่ืน ๆ  ท่ีมิไดกลาวไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการศึกษา

ข้ันปริญญาตรี ระเบียบวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบหรือประกาศตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ

ของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 10. การยกเวนคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ ของนักศึกษาชาวตางประเทศ

ใหปฏิบัติตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดหรือปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจ/ขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของนักศึกษา

ชาวตางประเทศ นั้น ๆ 
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 ขอ 11 ข้ันตอนการรับนักศึกษาชาวตางประเทศใหปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

 ขอ 12 คณะอาจออกประกาศแนวปฏิบัติอ่ืนใดไดอีกเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประกาศน้ีได

 ขอ 13 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี ใหกรณีมีปญหาใหการตีความหรือ

การปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด และคําช้ีขาดของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด

  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 ท่ีจําเปนสําหรับการสมัครเขาศึกษา คาใชจายและอื่น ๆ  

ใหกับผูสมัครในขอ 1.1 

 1.3  ผูสมัครเขาศึกษากรอกเอกสารใหครบถวนสมบูรณ และจัดสงชุดเอกสารใบสมัครและ

หลักฐานท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ  กลับมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ (กรณีระดับปริญญาตรี) 

หรอืบณัฑติวทิยาลยั (กรณรีะดบับณัฑติศกึษา) เพือ่พิจารณาตรวจสอบความสมบรูณของใบสมคัร

กอนสงใหคณะพิจารณาการรับเขาศึกษา ทั้งน้ี นักศึกษาที่สมัครมาเรียนดวยทุนสวนตัวตองมี

หลักฐานทางการเงินแสดงดวย เชน หนังสือรับรองจากธนาคาร (bank statement)

2.  การรับเขาศึกษา

 2.1  ระดับปริญญาตรี

  2.1.1  หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ จัดสงใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่ไดรับ

การตรวจสอบความสมบูรณแลว ไปยังคณะ เพื่อใหพิจารณาการรับเขาศึกษา ท้ังนี้ การพิจารณา

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะนั้น ๆ

  2.1.2  คณะแจงผลการรบันักศกึษาชาวตางประเทศมายงัหนวยบริการนักศกึษานานาชาติ

  2.1.3  หนวยบรกิารนกัศกึษานานาชาต ิดาํเนนิการแจงผลการพจิารณารบัเขา และดําเนนิ

การเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการรับเขาและหนังสือรับรองเพ่ือการขอวีซาเขาประเทศไทย 

พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของใหแกผูสมัคร และสําเนาใหคณะทราบรวมทั้งแจงผลการรับเขาศึกษา

แกสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจาของทุนการศึกษา สถาบันตนสังกัดของนักศึกษาชาว

ตางประเทศ และบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ตามสมควร

  2.1.4  ผูสมัครแจงยืนยันการเขาศึกษา พรอมทั้งสงเอกสารการสมัครท่ีพักมายัง

หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ

  2.1.5  หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการ

อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ แกนักศึกษาชาวตางประเทศ ในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ขอนแกน
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 2.2  ระดับบัณฑิตศึกษา

  2.2.1  บัณฑิตวิทยาลัย จัดสงใบสมัครและเอกสารอ่ืน ๆ   ท่ีไดรับการตรวจสอบความสมบูรณ

แลวไปยังคณะ เพื่อใหพิจารณาการรับเขาศึกษา ท้ังน้ี การพิจารณาตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะนั้น ๆ

  2.2.2  คณะเสนอชื่อตอบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูอนุมัติการรรับเขา

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

  2.2.3  บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการแจงผลการพิจารณารับเขา และดําเนินการเกี่ยวกับ

การออกหนังสือรับรองการรับเขาและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซาเขาประเทศไทย พรอม

สงเอกสารที่เกี่ยวของใหแกผูสมัคร และสําเนาใหคณะทราบ รวมทั้งแจงผลการรับเขาศึกษา

แกสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจาของทุนการศึกษา สถาบันตนสังกัดของนักศึกษา

ชาวตางประเทศ และบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ตามสมควร

  2.2.4 ผูสมัครแจงยืนยันการเขาศึกษา พรอมทั้งสงเอกสารการสมัครที่พักมายัง

บัณฑิตวิทยาลัย

  2.2.5  บัณฑิตวิทยาลัย ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวก

ดานตาง ๆ แกนักศึกษาชาวตางประเทศในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

3.  การดําเนินการดานทะเบียนนักศึกษา

 3.1  เม่ือนักศึกษาชาวตางประเทศเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหนกัศกึษาชาวตางประเทศ

ที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี รายงานตัวที่หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ สําหรับนักศึกษา

ชาวตางประเทศที่จะเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใหรายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัย

 3.2  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับผิดชอบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การลงทะเบียน

วิชาเรียน การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายอื่น ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดการ

จัดสรรเงินแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การออกบัตรประจําตัวนักศึกษา การประเมินผลการศึกษา

การรายงานผลการศกึษา และการรายงานขอมลูอืน่ ๆ  แกนักศกึษา และ/หรอื หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

อยางนอย ภาคการศกึษาละครัง้ รวมทัง้การออกปรญิญาเปนฉบบัภาษาไทย (มชีือ่-สกลุ เปนภาษา

อังกฤษ) และฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ

4. การใหบริิการแก่นักศึกษา

 4.1 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ประสานงานไปยังหอพัก และ/หรือ จัดหาครอบครัว

อุปถัมภแลวแตกรณีตามที่นักศึกษารองขอ

 4.2  หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ประสานไปยังสํานักวิทยบริการ และศูนยคอมพิวเตอร

หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือใหบริการแกนักศึกษาชาวตางประเทศ ท่ีไดรับอนุมัติ

ใหเขาศึกษาตามระเบียบนี้

 4.3  หนวยบรกิารนักศกึษานานาชาต ิทําหนาทีใ่หคําปรึกษาในดานการใชชีวติในมหาวทิยาลยั
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ข้ันตอนการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเพ่ือเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม (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  หนวยบรกิารนกัศกึษานานาชาติ หรอืคณะ จัดสงชดุเอกสารใบสมัคร 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 หนวยบรกิารนกัศกึษานานาชาต ิจดัสงใบสมคัรและเอกสารอืน่ ๆ   ทีไ่ดรบัการตรวจ

สอบความสมบูรณแลว ไปยังคณะ เพื่อใหพิจารณาการรับเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม ทั้งนี้ โดยให

คณบดีเปนผูอนุมัติ

  2.1.2  คณะแจงผลการรับนกัศกึษาชาวตางประเทศมายงัหนวยบริการนกัศึกษานานาชาติ

  2.1.3  หนวยบรกิารนักศกึษานานาชาต ิดําเนนิการแจงผลการพจิารณารบัเขา และดําเนนิ

การเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการรับเขาและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซาเขาประเทศไทย 

พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของใหแกผูสมัคร และสําเนาใหคณะทราบ รวมทั้งแจงผลการรับเขา

ศึกษาหรือทํากิจกรรมแกสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เจาของทุนการศึกษา สถาบันตนสังกัด

ของนักศึกษาชาวตางประเทศและบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ตามสมควร

  2.1.4  ผูสมัครแจงยืนยันการเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม พรอมทั้งสงเอกสารการสมัคร

ที่พักมายังหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ

  2.1.5  หนวยบรกิารนักศกึษานานาชาต ิประสานงานกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของ ในการอํานวย

ความสะดวกดานตาง ๆ แกนักศึกษาชาวตางประเทศ ในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

 2.2  ในกรณีที่ผูสมัครสงเอกสารประกอบการสมัครมายังคณะ

  2.2.1 คณะตรวจสอบความสมบูรณของใบสมัครและเอกสารอืน่ ๆ  ทีไ่ดรบั และพิจารณา

การรับเขาศึกษาหรือทํากิจกรรม ทั้งนี้ โดยใหคณบดีเปนผูอนุมัติ
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  2.2.2  คณะแจงผลการรับนักศกึษาชาวตางประเทศ มายงัหนวยบรกิารนกัศกึษานานาชาติ

  2.2.3  หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการ

รับเขาและหนังสือรับรองเพื่อการขอวีซาเขาประเทศไทย พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของใหแก 

คณะ เพื่อใหคณะดําเนินการแจงผลการรับเขาใหผูสมัครทราบ

  2.2.4  คณะดาํเนนิการแจงผลการรบัเขาศกึษาหรอืทาํกจิกรรมแกสาํนกับริหารและพฒันา

วิชาการ เจาของทุนการศึกษา สถาบันตนสังกัดของนักศึกษาชาวตางประเทศ และบุคคลหรือ

หนวยงานอื่น ๆ ตามสมควร

  2.2.5  ผูสมคัรแจงยนืยนัการเขาศกึษาหรอืทาํกจิกรรม พรอมทัง้สงเอกสารการสมคัรทีพ่กั

มายังคณะ โดยคณะสงสําเนาแจงหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ

  2.2.6  คณะทําการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการอํานวยความสะดวก

ดานตาง ๆ  แกนักศึกษาชาวตางประเทศ ในการเขามาศึกษาหรือทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแกน

3. การดําเนินการดานทะเบียนนักศึกษา

 3.1  เมื่อนักศึกษาชาวตางประเทศเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหนักศึกษาชาว

ตางประเทศที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี รายงานตัวที่หนวยบริการนักศึกษานานาชาติ

หรือคณะ โดยหนวยบริการนักศึกษานานาชาติ หรือคณะจะเปนผูประสานในการขึ้นทะเบียน

ของนักศึกษาชาวตางประเทศกับสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการตอไป

 3.2 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับผิดชอบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การลงทะเบียนวิชา

เรยีน การจดัเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาและคาใชจายอืน่ ๆ  ตามทีม่หาวทิยาลยักําหนด การจดัสรร

เงนิแกหนวยงานทีเ่กีย่วของ การออกบตัรประจาํตวันกัศกึษา การประเมนิผลการศึกษา การรายงาน

ผลการศึกษา และการรายงานขอมูลอื่น ๆ  แกนักศึกษา และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

4. การใหบริการแก่นักศึกษา

 4.1 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ ประสานงานไปยังหอพัก และ/หรือ จัดหา

ครอบครัวอุปถัมภ แลวแตกรณีตามที่นักศึกษารองขอ

 4.2 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ ประสานไปยังสํานักวิทยบริการ และศูนย

คอมพิวเตอร หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบริการแกนักศึกษาชาวตางประเทศ ท่ีไดรับอนุมัติ

ใหเขาศึกษาหรือทํากิจกรรมตามระเบียบนี้

 4.3 หนวยบริการนักศึกษานานาชาติหรือคณะ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในดานการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันักศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ

พ.ศ. 2552

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการ
ศกึษาสำหรับนกัศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11(1) และ
มาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติ
สภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ที ่ 8/2552 เมือ่วนัที ่ 5 สงิหาคม 2552 สภามหาวทิยาลยั
จงึวางระเบียบไวดงัน้ี

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษา
สำหรบันักศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบังคบักบันกัศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีภาคปกต ิทีม่สีถานภาพเปนนัก
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน นบัตัง้แตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
นกัศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549” บรรดาระเบียบ ขอบงัคบั คำสัง่หรอืประกาศอ่ืนใด
ทีข่ดัแยง หรอืแยงกบัระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศกึษา หมายถงึ นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ระดบั

ปรญิญาตร ีภาคปกติ
คาธรรมเนยีมการศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากนักศึกษาเปน

อตัราเหมาจายตอภาคการศกึษา
คาธรรมเนยีมรกัษา หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษา

เพือ่รกัษาสถานภาพการเปนนกัศกึษา
ในกรณีทีล่งทะเบียนครบตามหลกัสตูร
และกรณีทีล่าพกัการศึกษา

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถึง คาธรรมเนยีมอืน่ท่ีเรียกเกบ็จากนกัศกึษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่กีย่วของ

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

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีมีสถานภาพเปน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน นับตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 5 คาธรรมเนยีม ประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนยีมรกัษาสถานภาพการเปนนกัศกึษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ี เสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ แลวจงึกำหนดอตัรา
คาธรรมเนียมดงักลาวตามหลักการท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั แลวทำเปนประกาศ
มหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ 7 นกัศกึษาในโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษา หรือนกัศกึษาตามความ
รวมมือจากองคกรอื่น ๆ ที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีการลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ใหไดรบัการลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมตามขอตกลงท่ีกำหนดไว

ขอ 8 สำหรบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2549 ใหใชระเบยีบเตมิทีเ่กีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา ในกรณีทีน่กัศกึษาดังกลาวถูกส่ังใหพนสภาพการเปนนักศกึษา และเม่ือ
กลบัเขาศกึษาดวยกรณใีดกต็ามตัง้แตปการศกึษา 2549 ใหบงัคบัใชตามระเบยีบนี้

ขอ 9 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ใหเสนอสภามหาวทิยาลยัเปน
ผวูนิจิฉยัและใหถอืเปนทีสุ่ด

ขอ 10 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวธิปีฏบิตัเิพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 24  สงิหาคม  พ.ศ.  2552

                                             (ลงชือ่)   พลตำรวจเอก  เภา  สารสนิ
                                                                        (เภา สารสนิ)
                                                               นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันักศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ

พ.ศ. 2552

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการ
ศกึษาสำหรับนกัศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11(1) และ
มาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติ
สภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ที ่ 8/2552 เมือ่วนัที ่ 5 สงิหาคม 2552 สภามหาวทิยาลัย
จงึวางระเบียบไวดังน้ี

ขอ 1 ระเบียบนีเ้รยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษา
สำหรบันักศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบักบันกัศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีภาคปกต ิทีม่สีถานภาพเปนนัก
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน นบัต้ังแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
นกัศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549” บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คำสัง่หรอืประกาศอ่ืนใด
ทีข่ดัแยง หรอืแยงกบัระเบียบนี ้ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศึกษา หมายถงึ นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ระดบั

ปรญิญาตร ีภาคปกติ
คาธรรมเนยีมการศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนยีมท่ีเรียกเกบ็จากนกัศกึษาเปน

อตัราเหมาจายตอภาคการศกึษา
คาธรรมเนยีมรกัษา หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษา

เพือ่รกัษาสถานภาพการเปนนักศกึษา
ในกรณีทีล่งทะเบียนครบตามหลกัสตูร
และกรณีทีล่าพกัการศึกษา

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถึง คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเกบ็จากนักศกึษา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่กีย่วของ

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

ขอ 5 คาธรรมเนยีม ประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนยีมรกัษาสถานภาพการเปนนักศกึษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธิการบดโีดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ี เสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยัเพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ แลวจงึกำหนดอตัรา
คาธรรมเนียมดงักลาวตามหลกัการทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั แลวทำเปนประกาศ
มหาวทิยาลยัและรายงานใหสภามหาวทิยาลยัทราบ

ขอ 7 นกัศกึษาในโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษา หรอืนกัศึกษาตามความ
รวมมือจากองคกรอื่น ๆ ที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีการลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ใหไดรบัการลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมตามขอตกลงท่ีกำหนดไว

ขอ 8 สำหรบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษากอนปการศกึษา 2549 ใหใชระเบยีบเตมิทีเ่กีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา ในกรณีทีน่กัศกึษาดังกลาวถูกสัง่ใหพนสภาพการเปนนักศกึษา และเม่ือ
กลบัเขาศกึษาดวยกรณใีดกต็ามตัง้แตปการศกึษา 2549 ใหบังคบัใชตามระเบยีบน้ี

ขอ 9 ในกรณทีีม่ปีญหาเก่ียวกบัการปฏิบัตติามระเบยีบนี ้ใหเสนอสภามหาวทิยาลยัเปน
ผวูนิจิฉยัและใหถอืเปนท่ีสดุ

ขอ 10 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวธิปีฏบิตัเิพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 24  สงิหาคม  พ.ศ.  2552

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

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ ๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษาข้ันปริญญาตรี

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธภิาพ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามขอ ๖ ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชมุครัง้ที ่๙/๒๕๕๕  เม่ือวนัที ่๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕  จงึออกประกาศไว ดงัตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษาข้ันปรญิญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๕"

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับกบันกัศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ทีม่สีถานภาพ
เปนนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีเ่ขาศกึษาในปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

ขอ ๓ อตัราในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษา สำหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอียดตามบัญชแีนบทายประกาศน้ี

ขอ ๔ การเรยีกเก็บคาธรรมเนยีมอืน่ๆ ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ ๕ เงนิคาธรรมเนียมการศึกษา ทีช่ำระแลวตามอัตราการเรียกเกบ็ทีก่ำหนดไว

แนบทายประกาศน้ีจะขอคืนไมได
ขอ ๖ นกัศึกษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมการศกึษาเตม็ตามอตัราเหมาจายมสีทิธิไ์ดรบับรกิาร

ตาง ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัจะกำหนด โดยไมเสยีคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ เพิม่เตมิ
ขอ ๗ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี และมีอำนาจออกประกาศเก่ียวกับ

วธิปีฏบิตั ิซึง่ไมขัดหรือแยงกบัประกาศน้ี

ประกาศ ณ วนัที ่ ๖  มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

                                 (ลงชือ่)             กติตชิยั  ไตรรตันศริชิยั
         (รองศาสตราจารยกติติชยั ไตรรัตนศริชิยั)

  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

บญัชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บญัชทีี ่๑ คาธรรมเนยีมการศกึษา

คาธรรมเนยีมการศกึษา ( Tuition Fee ) ตอภาคการศกึษา สำหรบันักศกึษาปริญญาตรี ภาคปกติ
ทีเ่ขาศกึษาในปการศกึษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

คณะวิชา อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา (บาท)
๑. คณะแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๒. คณะทนัตแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๓. คณะพยาบาลศาสตร ๑๘,๐๐๐
๔. คณะเภสัชศาสตร ๑๘,๐๐๐
๕. คณะเทคนิคการแพทย ๑๘,๐๐๐
๖. คณะสตัวแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๗. คณะสาธารณสุขศาสตร ๑๘,๐๐๐
๘. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๑๘,๐๐๐
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร ๑๕,๐๐๐
๑๐. คณะวทิยาการจัดการ ๑๕,๐๐๐
๑๑. คณะเกษตรศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๒. คณะวทิยาศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๓. คณะเทคโนโลยี ๑๒,๐๐๐
๑๔. วทิยาเขตหนองคาย (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ๑๒,๐๐๐
๑๕. คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๖. คณะศลิปกรรมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๗. คณะศกึษาศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๘. วทิยาเขตหนองคาย (สาขาวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร) ๑๐,๐๐๐

คาธรรมเนยีมการศึกษาภาคการศกึษาฤดรูอน ใหชำระครึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษา
ภาคปกติ

คาธรรมเนยีมการลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑,๑๐๐ บาท
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********************

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี  ๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศึกษาข้ันปริญญาตรี

ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธภิาพ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามขอ ๖ ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติที่ประชุมคณบดี
ในคราวประชมุครัง้ที ่๙/๒๕๕๕  เม่ือวนัที ่๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕  จงึออกประกาศไว ดงัตอไปน้ี

ขอ ๑ ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่๙๖๓/๒๕๕๕)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษาขัน้ปรญิญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๕"

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับกบันกัศกึษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ ทีม่สีถานภาพ
เปนนกัศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ทีเ่ขาศกึษาในปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

ขอ ๓ อตัราในการเรยีกเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษา สำหรบันกัศกึษาระดับปรญิญาตรี
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอียดตามบัญชแีนบทายประกาศน้ี

ขอ ๔ การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ๆ ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ ๕ เงนิคาธรรมเนียมการศึกษา ทีช่ำระแลวตามอัตราการเรียกเก็บทีก่ำหนดไว

แนบทายประกาศน้ีจะขอคืนไมได
ขอ ๖ นกัศึกษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมการศกึษาเตม็ตามอตัราเหมาจายมสีทิธิไ์ดรบับรกิาร

ตาง ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัจะกำหนด โดยไมเสยีคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ เพิม่เติม
ขอ ๗ ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี และมีอำนาจออกประกาศเก่ียวกับ

วธิปีฏบิตั ิซึง่ไมขัดหรือแยงกบัประกาศน้ี

ประกาศ ณ วนัที ่ ๖  มถินุายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

                                 (ลงชือ่)             กติตชิยั  ไตรรตันศริชิยั
         (รองศาสตราจารยกติติชยั ไตรรัตนศริชัิย)

  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

บญัชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บญัชทีี ่๑ คาธรรมเนยีมการศกึษา

คาธรรมเนียมการศกึษา ( Tuition Fee ) ตอภาคการศกึษา สำหรบันักศกึษาปรญิญาตร ีภาคปกติ
ทีเ่ขาศกึษาในปการศกึษา ๒๕๕๖ เปนตนไป

คณะวิชา อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา (บาท)
๑. คณะแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๒. คณะทนัตแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๓. คณะพยาบาลศาสตร ๑๘,๐๐๐
๔. คณะเภสชัศาสตร ๑๘,๐๐๐
๕. คณะเทคนิคการแพทย ๑๘,๐๐๐
๖. คณะสตัวแพทยศาสตร ๑๘,๐๐๐
๗. คณะสาธารณสุขศาสตร ๑๘,๐๐๐
๘. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๑๘,๐๐๐
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร ๑๕,๐๐๐
๑๐. คณะวทิยาการจัดการ ๑๕,๐๐๐
๑๑. คณะเกษตรศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๒. คณะวิทยาศาสตร ๑๒,๐๐๐
๑๓. คณะเทคโนโลยี ๑๒,๐๐๐
๑๔. วทิยาเขตหนองคาย (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ๑๒,๐๐๐
๑๕. คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๖. คณะศลิปกรรมศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๗. คณะศกึษาศาสตร ๑๐,๐๐๐
๑๘. วทิยาเขตหนองคาย (สาขาวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร) ๑๐,๐๐๐

คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคการศกึษาฤดรูอน ใหชำระครึง่หนึง่ของคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ

คาธรรมเนยีมการลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ ๑,๑๐๐ บาท
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บญัชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บญัช ี๒ คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ทีเ่รยีกเกบ็ตามรายการ

รายการ

๑. คาปรบัลงทะเบยีนวชิาเรยีนชากวากำหนด วนัละ.....บาท
แตไมเกนิ ๓,๐๐๐ บาท

๒. คายืน่ใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศกึษา
๓. คาบตัรประจำตวันกัศกึษาบัตรละ
๔. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
๕. คาหนังสอืรบัรองฉบับจริงหรือฉบับสำเร็จการศึกษาฉบับละ
๖. คาหนงัสอืรบัรองการเปนนักศกึษาฉบบัละ
๗. คาหนังสอืรบัรองอ่ืน ๆ ฉบับละ
๘. คาใบแปลปรญิญาบัตรฉบบัละ
๙. คาขึน้ทะเบียนบัณฑติ
๑๐. คาขึน้ทะเบียนอนุปริญญา
๑๑. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ
๑๒. คาธรรมเนียมสงหลกัฐานการศึกษาภายในประเทศ

ทางไปรษณียคร้ังละ
๑๓. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาตางประเทศ

ทางไปรษณยีคร้ังละ
๑๔. คาธรรมเนยีมขอเปลีย่นแปลงแกไขรายการลงทะเบยีนวชิาเรยีน

รายการละ
๑๕. คาขอคนืสถานภาพนกัศกึษาครัง้ละ

จำนวนเงิน (บาท)

๕๐

๒๐๐
๑๐๐
๓๐
๓๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
๘๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๕๐

๒๐๐

๓๐

๑,๐๐๐

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 651/2553)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

วทิยาลัยการปกครองทองถิน่

เพ่ือใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ สำหรบัหลกัสตูรระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย
และมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการและบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยั
การปกครองทองถิน่ ในคราวประชุมครัง้ที ่3/2553 เม่ือวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จงึออก
ประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน  (ฉบบัที ่651/2553) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลักสูตรระดบัปริญญาตร ีวทิยาลยัการปกครองทองถิน่”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ี
เขาศกึษาในวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ มหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แตภาคตน ปการศกึษา 2553
เปนตนไป แตทัง้น้ีไมรวมถึงนักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในหลกัสตูรตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวทิยาลยัขอนแกนกบักรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตร ีกำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน 14,000 บาท

3.2 กรณีที่เปนการลงทะเบียนตามระยะเวลาของหลักสูตรแลวหรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ีใหอนโุลมใชตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คาธรรมเนยีมการศกึษา

********************
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บญัชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕)
บญัช ี๒ คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ทีเ่รยีกเกบ็ตามรายการ

รายการ

๑. คาปรบัลงทะเบียนวชิาเรียนชากวากำหนด วนัละ.....บาท
แตไมเกนิ ๓,๐๐๐ บาท

๒. คายืน่ใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศกึษา
๓. คาบัตรประจำตวันกัศึกษาบัตรละ
๔. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ
๕. คาหนงัสอืรบัรองฉบับจริงหรอืฉบับสำเร็จการศึกษาฉบับละ
๖. คาหนงัสอืรบัรองการเปนนกัศกึษาฉบบัละ
๗. คาหนังสอืรบัรองอ่ืน ๆ ฉบบัละ
๘. คาใบแปลปรญิญาบัตรฉบบัละ
๙. คาขึน้ทะเบียนบัณฑติ
๑๐. คาข้ึนทะเบียนอนุปริญญา
๑๑. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ
๑๒. คาธรรมเนียมสงหลกัฐานการศึกษาภายในประเทศ

ทางไปรษณียคร้ังละ
๑๓. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาตางประเทศ

ทางไปรษณียคร้ังละ
๑๔. คาธรรมเนยีมขอเปลีย่นแปลงแกไขรายการลงทะเบยีนวชิาเรยีน

รายการละ
๑๕. คาขอคนืสถานภาพนกัศกึษาครัง้ละ

จำนวนเงิน (บาท)

๕๐

๒๐๐
๑๐๐
๓๐
๓๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
๘๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๕๐

๒๐๐

๓๐

๑,๐๐๐

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 651/2553)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

วทิยาลยัการปกครองทองถิน่

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ สำหรบัหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรีของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย
และมปีระสทิธิภาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการและบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการวทิยาลยั
การปกครองทองถิน่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2553 เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จงึออก
ประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบับที ่651/2553) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาตร ีวทิยาลยัการปกครองทองถิน่”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ี
เขาศกึษาในวทิยาลยัการปกครองทองถ่ิน มหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แตภาคตน ปการศกึษา 2553
เปนตนไป แตทัง้น้ีไมรวมถึงนักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในหลกัสตูรตามโครงการความรวมมอืทางวชิาการ
ระหวางมหาวทิยาลยัขอนแกนกบักรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตร ีกำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา
3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 28,000 บาท
3.1.2 ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน 14,000 บาท

3.2 กรณีที่เปนการลงทะเบียนตามระยะเวลาของหลักสูตรแลวหรือเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ีใหอนโุลมใชตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1802/2552) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คาธรรมเนยีมการศกึษา

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

3.1.2 ภาคการศึกษาภาคฤดูรอน  14,000   บาท
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศน้ีใหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่14  พฤษภาคม พ.ศ. 2553

                                                   ลงชือ่       กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารย ดร.กลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                  รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

หมายเหตุ ในการจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ท่ีผานมา
เปนการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมที่รับเขาศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยไดกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายอืน่ ๆ  ตามบันทึกขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการ
ระหวางสองหนวยงานเปนการเฉพาะ และในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยไดขยายการ
เปดรบักลมุผเูขาศกึษาประเภทบคุคลทัว่ไปเขาศกึษาใน 3 หลกัสตูรดงัน้ี คือ (1) หลกัสตูร
รฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (2) หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาการจัดการการคลัง (3) หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการ
งานชางและผังเมือง ซึง่ยงัไมมปีระกาศกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไว จงึเหน็ควร
ออกประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนียมการศกึษาฉบับน้ี แตทัง้น้ีไมเกนิอัตราคาธรรมเนยีม
การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษในระดับปริญญาตรีทีท่างมหาวิทยาลัยกำหนด
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศน้ีใหอธกิารบดีเปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่14  พฤษภาคม พ.ศ. 2553

                                                   ลงชือ่       กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารย ดร.กลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                  รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

หมายเหตุ ในการจดัการศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ท่ีผานมา
เปนการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมที่รับเขาศึกษาตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยไดกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศกึษาและคาใชจายอืน่ ๆ  ตามบันทึกขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการ
ระหวางสองหนวยงานเปนการเฉพาะ และในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยไดขยายการ
เปดรบักลมุผเูขาศึกษาประเภทบคุคลทัว่ไปเขาศกึษาใน 3 หลกัสตูรดงัน้ี คือ (1) หลกัสตูร
รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (2) หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาการจัดการการคลัง (3) หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
งานชางและผังเมือง ซึง่ยงัไมมปีระกาศกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไว จงึเหน็ควร
ออกประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนียมการศกึษาฉบับน้ี แตทัง้น้ีไมเกนิอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษในระดับปริญญาตรีทีท่างมหาวิทยาลัยกำหนด
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที ่                /๒๕๖๓)  

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
----------------------------------------------------------------- 

เพื ่อให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการ
ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที่  ๖ เมื ่อวันที่ 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                /๒๕๖๓) เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  อัตราค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตร 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 กรณีท่ีมีความจำเป็นต้องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราแตกต่างจากที่กำหนดให้ 
      ส่วนงานขออนุมัติต่ออธิการบดี  

   

๑๒๐๒

๑๒๐๒
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ข้อ ๔ อัตราค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการจัดการศึกษาแบบรายวิชา ชุดวิชา หรือการฝึกอบรม
ของส่วนงาน ให้ออกเป็นประกาศของส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ

ข้อ ๕ ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดจำนวนเงินที่จะจ่ายให้
ตามหลักเกณฑ์ และให้กองคลังเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินให้ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนรายวิชา ชุดวิชา หรือ
การฝึกอบรม 

ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ ๗ ส่วนงานที่จัดการศึกษาอาจพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตร
ฝึกอบรมก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และการ
วินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่    มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1802/2552)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษของมหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพิเศษ และบงัเกดิผลดีตอราชการของมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ  12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่1/2548 เมือ่วนัท่ี 28  กรกฎาคม 2548 และทีป่ระชมุ
คณบดี คราวประชุมครัง้ที ่ 12/2552 เม่ือวนัที ่24 กรกฎาคม 2552 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2552  เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) ลงวันที ่ 17 สงิหาคม
2548  เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ  และขอความ
ในประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษาหลกัสูตร
โครงการพเิศษ และหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ ทกุฉบบัสำหรบันกัศกึษา
ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2548
และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบดี” หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสูตรทีไ่ดรับอนมุตัใิหเปดสอนเปน

หลักสตูรโครงการพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548

“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ  ตามระเบยีบ
มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 ขอ 7

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

๒๙



191

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1802/2552)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษของมหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพิเศษ และบังเกดิผลดีตอราชการของมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ  12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่1/2548 เม่ือวนัท่ี 28  กรกฎาคม 2548 และทีป่ระชมุ
คณบด ีคราวประชมุครัง้ท่ี  12/2552 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2552 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา  “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2552  เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่639/2548) ลงวันที ่ 17 สงิหาคม
2548  เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ  และขอความ
ในประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษาหลกัสตูร
โครงการพเิศษ และหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ ทกุฉบบัสำหรบันกัศกึษา
ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน ตัง้แตภาคการศกึษาปลาย ปการศกึษา 2548
และใหใชประกาศฉบบัน้ีแทน

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“หลกัสตูรโครงการพิเศษ” หมายถึง หลักสตูรทีไ่ดรบัอนมุตัใิหเปดสอนเปน

หลกัสตูรโครงการพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวยการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548

“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ  ตามระเบยีบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการจดัการ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 ขอ 7

*******************
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“คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีร่บัผดิชอบการ
จดัการหลักสตูรโครงการพิเศษ

“คณบดี” หมายถึง คณบดหีรอืผบูรหิารหนวยงานท่ีรบัผดิชอบ
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะหรอืหนวยงาน
ทีร่บัผดิชอบการจัดการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ

“นกัศกึษากลมุท่ี 1” หมายถึง นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร

“นกัศกึษากลมุท่ี 2” หมายถึง นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ขอ 5 การกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษแตละหลกัสตูร ใหอธกิารบดอีอกเปนประกาศมหาวทิยาลยัตามคำ
แนะนำของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และ
คณะกรรมการอำนวยการ ทัง้น้ีตองไมเกนิอตัราหรอืวงเงนิทีก่ำหนดไวในบญัชี
แนบทายประกาศนี้

ขอ 6 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนีแ้ละบญัชีแนบทายประกาศนี ้ใหเปน
ไปตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบและประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีเกีย่วของกบั
คาธรรมเนียมการศึกษา ทัง้น้ียกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษสำหรบันกัศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 ซึง่คณะจะเรียกเก็บอกีไมได

ขอ 7 เงินคาธรรมเนยีมการศกึษาทีช่ำระแลวตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดไวแนบทาย
ประกาศน้ี จะขอรับคนืไมได

ขอ 8 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

         ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 ตลุาคม  พ.ศ. 2552

     (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                      (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                   รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                               ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1802/2552)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

*******************
1. คาธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลอืก และคาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียน

เปนนักศกึษา กำหนดดงัน้ี

2. คาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา กำหนดดงันี้

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)  
รายการคาธรรมเนียม ระดับ 

ปริญญาตรี 
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา
1.1 คาใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 

1.2 คาสมัครและสอบคัดเลือก 500 500 

1.3 คาธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน       
นักศึกษา 

2,000 3,000 

3. คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาฤดรูอน ใหจัดเกบ็ในอตัราครึง่หนึง่ของอตัรา
คาธรรมเนยีมสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

4. คาธรรมเนยีมสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
4.1 ระดับปริญญาตรี ภาคการศกึษาละ  10,000  บาท
4.2 ระดบับณัฑติศกึษา ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท

อัตราคาธรรมเนียม ไมเกิน (บาท) 

กลุมนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง 

กลุมที่ 1 30,000 40,000 70,000 

กลุมที่ 2 50,000 60,000 90,000 
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“คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานทีร่บัผดิชอบการ
จดัการหลักสตูรโครงการพิเศษ

“คณบดี” หมายถึง คณบดหีรอืผบูรหิารหนวยงานทีร่บัผดิชอบ
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะหรอืหนวยงาน
ทีร่บัผดิชอบการจัดการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ

“นกัศกึษากลมุท่ี 1” หมายถึง นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร

“นกัศกึษากลมุท่ี 2” หมายถึง นักศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา
ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

ขอ 5 การกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษแตละหลกัสตูร ใหอธกิารบดอีอกเปนประกาศมหาวทิยาลยัตามคำ
แนะนำของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และ
คณะกรรมการอำนวยการ ทัง้น้ีตองไมเกนิอตัราหรอืวงเงนิท่ีกำหนดไวในบญัชี
แนบทายประกาศนี้

ขอ 6 คาธรรมเนียมอืน่ท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนีแ้ละบญัชีแนบทายประกาศนี ้ใหเปน
ไปตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบและประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนทีเ่กีย่วของกบั
คาธรรมเนียมการศึกษา ทัง้น้ียกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษสำหรบันกัศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 ซึง่คณะจะเรียกเก็บอกีไมได

ขอ 7 เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาทีช่ำระแลวตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดไวแนบทาย
ประกาศน้ี จะขอรับคนืไมได

ขอ 8 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

         ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1 ตลุาคม  พ.ศ. 2552

     (ลงช่ือ)   กลุธดิา  ทวมสุข
                                                      (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                   รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                               ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1802/2552)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

*******************
1. คาธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลอืก และคาธรรมเนียมการรายงานตัวและข้ึนทะเบียน

เปนนักศกึษา กำหนดดงัน้ี

2. คาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา กำหนดดงัน้ี

อัตราคาธรรมเนียม (บาท)  
รายการคาธรรมเนียม ระดับ 

ปริญญาตรี 
ระดับ 

บัณฑิตศึกษา
1.1 คาใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ 200 200 

1.2 คาสมัครและสอบคัดเลือก 500 500 

1.3 คาธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน       
นักศึกษา 

2,000 3,000 

3. คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาฤดรูอน ใหจัดเกบ็ในอตัราครึง่หนึง่ของอตัรา
คาธรรมเนียมสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

อัตราคาธรรมเนียม ไมเกิน (บาท) 

กลุมนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง 

กลุมที่ 1 30,000 40,000 70,000 

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

6. คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบันกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรอืบคุคลภายนอกทีล่ง
ทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา ใหเรียกเกบ็เปนคาหนวยกติ โดยใหคำนวณอตัรา
คาธรรมเนยีมการลงทะเบยีนเรยีนหนึง่หนวยกติ เทากบัคาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
ตามตารางในขอ 2 หารดวย 9 คาธรรมเนยีมการศกึษานี ้ใหครอบคลมุคาใชจายในการใชบรกิาร
หองสมุด บรกิารคอมพิวเตอร และบริการกีฬาดวย

7. คาธรรมเนยีมการสอบตางๆ ตอคร้ัง ในหลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษา

รายการคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม 
ไมเกิน (บาท) 

7.1 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 2,000 
7.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 3,000 
7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ 4,000 
7.4 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 5,000 
7.5 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 6,000 

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  960/2548)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

คณะเทคโนโลย ีหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคโนโลย ี “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ” เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือ
วนัที ่ 4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 960/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเทคโนโลย ีหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิต "

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน  ๆสำหรบัหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสูตรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆทีเ่กีย่ว
ของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

*******************
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5. คาธรรมเนยีมรกัษาสถานภาพการเปนนักศกึษา
5.1 ระดบัปรญิญาตรี ภาคการศกึษาละ  1,500  บาท
5.2 ระดบับณัฑติศกึษา ภาคการศึกษาละ  2,500  บาท

6. คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบันกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรือบุคคลภายนอกทีล่ง
ทะเบียนเรยีนรายวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา ใหเรียกเกบ็เปนคาหนวยกติ โดยใหคำนวณอตัรา
คาธรรมเนยีมการลงทะเบยีนเรยีนหนึง่หนวยกติ เทากบัคาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
ตามตารางในขอ 2 หารดวย 9 คาธรรมเนยีมการศกึษานี ้ใหครอบคลมุคาใชจายในการใชบรกิาร
หองสมุด บรกิารคอมพิวเตอร และบริการกีฬาดวย

7. คาธรรมเนยีมการสอบตางๆ ตอคร้ัง ในหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา

รายการคาธรรมเนียม อัตราคาธรรมเนียม 
ไมเกิน (บาท) 

7.1 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 2,000 
7.2 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 3,000 
7.3 การสอบการศึกษาอิสระ หรือการสอบสารนิพนธ 4,000 
7.4 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท 5,000 
7.5 การสอบวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 6,000 

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  960/2548)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเทคโนโลย ีหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคโนโลย ี “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ” เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่
วนัที ่ 4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน  ๆสำหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆท่ีเกีย่ว
ของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

*******************
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)   กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 962/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ
คณะสัตวแพทยศาสตร หลกัสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต”
เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ เอ้ือตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่  962/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลักสตูรโครงการพเิศษ คณะสตัวแพทยศาสตร
หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
สตัวแพทยศาสตรบณัฑิต ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)   กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 962/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ
คณะสัตวแพทยศาสตร หลกัสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต”
เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ เอ้ือตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่  962/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะสตัวแพทยศาสตร
หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
สตัวแพทยศาสตรบัณฑติ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ  40,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน  20,000 บาท

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                             รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                        ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 963/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยา
การคอมพวิเตอร”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 963/2548) เร่ือง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอ่ืนๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                             รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                        ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 963/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยา
การคอมพวิเตอร”  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 963/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลักสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                             (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                            รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                       ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 965/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

ระดบัปรญิญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดตีอมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 965/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต ทกุสาขาวชิา ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณลีงทะเบียนวิชาฝกงานวิชาเดยีวในภาคการศึกษาฤดูรอน นกัศกึษาไมตอง
จายคาธรรมเนยีมการศกึษา

3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอ่ืนๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                             (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                            รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                       ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 965/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

ระดบัปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

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

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ ทกุสาขาวชิา ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณลีงทะเบียนวิชาฝกงานวิชาเดยีวในภาคการศึกษาฤดูรอน นกัศึกษาไมตอง
จายคาธรรมเนยีมการศกึษา

3.3 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ
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3.4 กรณทีีล่งทะเบยีนแบบรวมเรยีนในรายวชิาทีไ่มไดกำหนดไวในหลกัสตูรหรอื
ลงทะเบียนเกินจากท่ีหลกัสตูรกำหนด นกัศกึษาตองจายคาธรรมเนียม
การศกึษาเพิม่เตมิในรายวชิาน้ันๆ ในอตัราดงันี้
3.4.1 รายวชิาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.4.1.1 บรรยาย หนวยกติละ    700 บาท
3.4.1.2 ปฏบัิตกิาร หนวยกติละ 1,700 บาท

3.4.2 รายวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.4.2.1 บรรยาย หนวยกิตละ 500 บาท
3.4.2.2 ปฏบัิตกิาร หนวยกิตละ 600 บาท

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 967/2548)
เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

คณะเทคนคิการแพทย หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
เทคนคิการแพทย”  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดตีอมหาวิทยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการหลักสูตรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 967/2548) เร่ือง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะเทคนคิการแพทย
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนคิการแพทย”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนด
ดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ
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3.4 กรณทีีล่งทะเบยีนแบบรวมเรยีนในรายวชิาทีไ่มไดกำหนดไวในหลกัสตูรหรอื
ลงทะเบียนเกินจากท่ีหลกัสตูรกำหนด นกัศกึษาตองจายคาธรรมเนียม
การศกึษาเพิม่เตมิในรายวชิาน้ันๆ ในอตัราดงัน้ี
3.4.1 รายวชิาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.4.1.1 บรรยาย หนวยกติละ    700 บาท
3.4.1.2 ปฏบัิตกิาร หนวยกติละ 1,700 บาท

3.4.2 รายวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.4.2.1 บรรยาย หนวยกิตละ 500 บาท
3.4.2.2 ปฏบัิตกิาร หนวยกิตละ 600 บาท

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอ่ืนๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 967/2548)
เรื่อง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

คณะเทคนคิการแพทย หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
เทคนคิการแพทย”  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 967/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะเทคนคิการแพทย
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลักสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนด
ดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                   (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                     (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 969/2548)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรเภสัชศาสตรบณัฑิต”  เปนไปดวย
ความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เม่ือวนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 969/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูร
เภสชัศาสตรบณัฑติ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลักสตูรเภสชัศาสตร
บณัฑิต ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา

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

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                   (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                     (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 969/2548)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ”  เปนไปดวย
ความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครัง้ที ่ 3/2548 เมือ่วนัที่
4 พฤศจกิายน 2548  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรเภสชัศาสตร
บณัฑติ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา

3.1.1 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ
3.1.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 35,000 บาท
3.1.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 17,500 บาท

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

*******************
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                    (ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 971/2548)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ

ระดับปริญญาตรี
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ เอ้ือตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังที่  3/2548
เมือ่วนัที ่ 4 พฤศจกิายน 2548  จึงออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 971/2548) เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบัณฑติ ทกุสาขาวิชา ทีจ่ดัการเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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



207

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                    (ลงชือ่)      กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 971/2548)
เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ

ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพ เอ้ือตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดีตอ
มหาวิทยาลัย

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

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 971/2548) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูร
ศลิปศาสตรบัณฑติ ทกุสาขาวิชา ทีจ่ดัการเปนหลักสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 222/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ

ระดบัปรญิญาตรี
หลกัสตูรนติิศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานติิศาสตร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบรหิารและการจดัการ และบงัเกิดผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำโครงการจัดต้ังคณะนิติศาสตร คราวประชุมคร้ังที่
1/2549 เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2549 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูร
โครงการพเิศษ  คราวประชมุครัง้ที ่ 1/2549  เม่ือวนัที ่ 23  มกราคม 2549  จงึออกประกาศ
ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่222/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
หลกัสตูรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวชิานติศิาสตร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลกัสูตร
นติศิาสตรบณัฑิต สาขาวชิานติศิาสตร ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 222/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

ระดบัปรญิญาตรี
หลกัสตูรนติิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานติิศาสตร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบริหารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบับที่ 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร คราวประชุมครั้งที่
1/2549 เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2549 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูร
โครงการพเิศษ  คราวประชมุครัง้ท่ี  1/2549  เมือ่วนัที ่ 23  มกราคม 2549  จงึออกประกาศ
ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่222/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรี
หลกัสตูรนิตศิาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลกัสตูร
นติศิาสตรบณัฑติ สาขาวชิานิตศิาสตร ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  24  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 386/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรเภสัชศาสตรบณัฑิต ผลติเภสัชกร
เพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหาร
และการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 13 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยการจดัการหลกัสูตรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ืองคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที ่ 2/2549  เมือ่วันท่ี  16
กมุภาพนัธ  2549  และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คราวประชมุครัง้ที ่ 2/2549   เม่ือวนัที ่  13 มนีาคม  พ.ศ. 2549  จงึออกประกาศไวดงันี้

1. ประกาศนี ้เรียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 386/2549)  เร่ือง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลักสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร
หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลติเภสัชกรเพ่ือพฒันารานยาคุณภาพ"

2. ใหใชประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชสำหรบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตั้งแตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549 เปนตนไป

3. อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรับหลักสตูรเภสชัศาสตร-
บณัฑติ ผลิตเภสชักรเพือ่พฒันารานยาคณุภาพ ทีจ่ดัการเปนหลกัสูตรโครงการพเิศษ
ใหกำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบยีนครบตามระยะเวลาของหลกัสตูรแลว  หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตองลง
ทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ  ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียมการศึกษา
สำหรบัภาคการศกึษาปกติ
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ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  24  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 386/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสูตรโครงการพเิศษ คณะเภสัชศาสตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรเพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ ผลติเภสัชกร
เพื่อพัฒนารานยาคุณภาพ”  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหาร
และการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 13 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวยการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ.2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่งคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเหน็
ชอบของคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที ่ 2/2549  เมือ่วันท่ี  16
กมุภาพนัธ  2549  และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คราวประชมุครัง้ที ่ 2/2549   เมือ่วนัที ่  13 มนีาคม  พ.ศ. 2549  จงึออกประกาศไวดงันี้

1. ประกาศนี ้เรยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 386/2549)  เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ ผลติเภสชักรเพ่ือพฒันารานยาคุณภาพ"

2. ใหใชประกาศนีม้ผีลบังคบัใชสำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศึกษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตั้งแตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป

3. อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูรเภสชัศาสตร-
บณัฑติ ผลติเภสชักรเพือ่พฒันารานยาคณุภาพ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ใหกำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบยีนครบตามระยะเวลาของหลกัสตูรแลว  หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตองลง
ทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต  ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนียมการศกึษา
สำหรบัภาคการศกึษาปกติ
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4. คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี  ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน ประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอ่ืน ๆ  ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

5. ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี  กรณีทีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนีใ้หอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่  31  มนีาคม   พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 774/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลกัสตูรนานาชาตสิองปรญิญา  Bachelor of Education Program in Teaching
English to Speakers  of Other Languages  & Bachelor of Science Program in

English Education International Program

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน “หลักสูตรนานาชาติสองปริญญา Bachelor
of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Languages(TESOL) และ
Bachelor of Science Program in English Education [B.S.(English ED)] International
Program”  เปนไปดวยความเรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และ
บงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12, 13 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ  พ.ศ. 2548  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
คณะศกึษาศาสตร ในคราวประชมุครัง้ที ่ 5/2549  เม่ือวนัที ่ 26  เมษายน 2549  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมคร้ังที่  4/2549
เมือ่วนัที ่ 7  มถินุายน 2549 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่774/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลกัสตูร Bachelor of Education Program   in Teaching English to Speakers of
Other Languages & Bachelor of Science Program in English Education
International Program”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา และคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูร
Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of Other
Languages & Bachelor of Science Program   in English Education
International Program ทีจ่ดัการเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ  กำหนดดงันี้
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4. คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี  ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน ประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอ่ืน ๆ  ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

5. ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศน้ี  กรณีทีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบัิติตามประกาศนีใ้หอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่  31  มนีาคม   พ.ศ. 2549

                                                  (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 774/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลกัสตูรนานาชาตสิองปรญิญา  Bachelor of Education Program in Teaching
English to Speakers  of Other Languages  & Bachelor of Science Program in

English Education International Program

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรนานาชาติสองปริญญา Bachelor
of Education Program in Teaching English to Speakers of Other Languages(TESOL) และ
Bachelor of Science Program in English Education [B.S.(English ED)] International
Program”  เปนไปดวยความเรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และ
บงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12, 13 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ  พ.ศ. 2548  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ
คณะศกึษาศาสตร ในคราวประชมุครัง้ท่ี  5/2549  เมือ่วนัที ่ 26  เมษายน 2549  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราวประชุมครั้งที่  4/2549
เมือ่วนัที ่ 7  มถินุายน 2549 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่774/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
หลกัสตูร Bachelor of Education Program   in Teaching English to Speakers of
Other Languages & Bachelor of Science Program in English Education
International Program”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2549  เปนตนไป

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

*******************
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3.1 คาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 34,500   บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 17,250   บาท

3.2 คาธรรมเนยีมสำหรบัชาวตางประเทศ  ภาคการศกึษาละ 10,000 บาท
3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลวหรือเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  20   มถินุายน  พ.ศ. 2549

                                              (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                             รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                         ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1222/2549)
เร่ือง แกไขปรับปรุง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

โดยทีเ่หน็เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน  (ฉบบัที ่ 672/2549)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลักสตูรโครงการพิเศษ  ระดับปรญิญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลยัขอนแกน ใหเหมาะสมกับคาใชจายในการบริหารจดัการหลักสูตรโครงการพิเศษ

อาศยัอำนาจตามความในขอ12 และขอ14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการ
จดัการหลกัสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548   และ  ขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบบั
ที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  คราวประชุมคร้ังที ่6/2549 เมือ่วันศกุรที ่11 สงิหาคม
2549 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ คราวประชมุ
ครัง้ที ่6/2549 เม่ือวนัที ่18 ตลุาคม 2549 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที1่222/2549) เรือ่ง แกไข
ปรับปรุงคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลักสูตรโครงการพเิศษ  ระดบัปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคบัใชสำหรับนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตปการศึกษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก อตัราคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา  ในขอ 3.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่672/2549) และใหกำหนดอัตราคาธรรมเนียม
เปนดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

ขอ 4 นอกเหนอืจากทีไ่ดแกไขปรบัปรงุในฉบบันีแ้ลว ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่672/2549) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสูตร
โครงการพเิศษ ระดับปรญิญาตรีคณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศ     ณ   วนัท่ี     31    ตลุาคม  พ.ศ. 2549

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

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏิบติัราชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 34,500   บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 17,250   บาท

3.2 คาธรรมเนยีมสำหรบัชาวตางประเทศ  ภาคการศกึษาละ 10,000 บาท
3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลวหรือเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  20   มถินุายน  พ.ศ. 2549

                                              (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                             รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพันธ
                                         ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1222/2549)
เร่ือง แกไขปรับปรุง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

โดยทีเ่หน็เปนการสมควรปรับปรงุแกไขประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน  (ฉบบัที ่ 672/2549)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ  ระดับปรญิญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัขอนแกน ใหเหมาะสมกับคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ

อาศยัอำนาจตามความในขอ12 และขอ14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการ
จดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548   และ  ขอ 5 แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบับ
ที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  คราวประชุมคร้ังที ่6/2549 เมือ่วันศุกรที ่11 สงิหาคม
2549 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ คราวประชมุ
ครัง้ที ่6/2549 เมือ่วนัท่ี 18 ตลุาคม 2549 จงึออกประกาศไวดงันี้

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

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตปการศึกษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิ อตัราคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา  ในขอ 3.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่672/2549) และใหกำหนดอัตราคาธรรมเนียม
เปนดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

ขอ 4 นอกเหนอืจากทีไ่ดแกไขปรบัปรงุในฉบบัน้ีแลว ใหเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่672/2549) เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูร
โครงการพเิศษ ระดบัปรญิญาตรีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศ     ณ   วนัท่ี     31    ตลุาคม  พ.ศ. 2549

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

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                      รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                  ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1427/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะวทิยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน "หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร" เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบรหิารและ
การจดัการ และบงัเกดิผลดีตอมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2549 เมือ่วนัที ่ 4 ตลุาคม  2549 และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่   7/2549
เมือ่วนัที ่28  พฤศจิกายน  2549 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่  1427/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทายลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีจ่ดัการเปน
หลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ทีไ่มไดกำหนดไวในประกาศนี ้ ใหเปนไปตามทีก่ำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548)  เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่  19  ธนัวาคม  พ.ศ. 2549

                                               (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                              รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                          ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1427/2549)
เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะวทิยาศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอ่ืนๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน "หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร" เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบรหิารและ
การจดัการ และบังเกดิผลดีตอมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชมุคร้ังท่ี 9/2549 เมือ่วนัที ่ 4 ตลุาคม  2549 และความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่   7/2549
เมือ่วนัที ่28  พฤศจิกายน  2549 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่  1427/2549) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทายลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีจ่ดัการเปน
หลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดังน้ี
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี ้ ใหเปนไปตามทีก่ำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548)  เร่ือง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่  19  ธนัวาคม  พ.ศ. 2549

                                               (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                 (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                              รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                          ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 359/2550)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
“หลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธรุกจิ”

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาจนีธุรกจิ” เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548)  เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อ
วนัที ่1 กมุภาพนัธ 2550 และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่2 /2550  เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2550 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่  359/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาจีนธรุกจิ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกต ิ30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 15,000 บาท

3.2 ไมมคีาธรรมเนียมรกัษาสภาพการเปนนักศกึษา (ตามประกาศมข. เลขท่ี 343/2547)
3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลวหรือเปนการ

ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตท่ีตอง
ลงทะเบียนอีกไมเกนิ 8 หนวยกติใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ”

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื ปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  26  มนีาคม พ.ศ.2550

 (ลงช่ือ)     กติติชัย  ไตรรัตนศิริชัย
   (รองศาสตราจารยกติติชัย  ไตรรัตนศิริชัย)
รองอธกิารบดฝีายวจัิยและการถายทอดเทคโนโลยี

            ปฏิบตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 359/2550)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
“หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธรุกจิ”

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาจนีธุรกจิ” เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548)  เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อ
วนัที ่1 กมุภาพนัธ 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ คราวประชมุครัง้ที ่2 /2550  เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2550 จงึออกประกาศไวดังนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่  359/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีนธรุกจิ”

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรับหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงัน้ี

3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
3.1.1 ภาคการศกึษาปกต ิ30,000 บาท
3.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 15,000 บาท

3.2 ไมมคีาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศกึษา (ตามประกาศมข. เลขท่ี 343/2547)
3.3 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลวหรือเปนการ

ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษาเหลือหนวยกิตทีต่อง
ลงทะเบียนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื ปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  26  มนีาคม พ.ศ.2550

 (ลงช่ือ)     กติติชยั  ไตรรัตนศิรชิยั
   (รองศาสตราจารยกติติชยั  ไตรรัตนศิรชิยั)
รองอธกิารบดฝีายวจัิยและการถายทอดเทคโนโลยี

            ปฏบัิตริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 461/2550)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
“หลกัสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบริหารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ของคณะกรรมการประจำคณะศกึษาศาสตร โดยวธิกีารเวยีนรบัรอง เมือ่วนัที ่ 30 มนีาคม 2550
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งท่ี
3/2550 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2550 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่461/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศกึษาศาสตร หลกัสตูร
ศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศกึษา รายภาคการศกึษา
3.1 ภาคการศกึษาละ 30,000    บาท
3.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน 15,000    บาท

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

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

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                     รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                ปฏบิติัราชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   20  เมษายน  พ.ศ. 2550
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 461/2550)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
“หลกัสตูรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ ของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการ
สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดตีอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสตูรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็
ของคณะกรรมการประจำคณะศกึษาศาสตร โดยวธิกีารเวยีนรบัรอง เมือ่วนัที ่ 30 มนีาคม 2550
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
3/2550 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2550 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่461/2550) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะศกึษาศาสตร หลกัสตูร
ศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
หลกัสตูรโครงการพเิศษ และระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

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

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                         (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                     รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                                ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

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

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภมิูสารสนเทศศาสตร คณะวทิยาศาสตร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร”
เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดี
ตอมหาวทิยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุมคร้ังท่ี 6/2550 เมือ่วนัที ่ 24  กรกฎาคม  2550 และ
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ คราวประชมุครัง้ที ่ 5/2550
เมือ่วนัที ่24  กนัยายน 2550 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบบัที ่902/2551) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภมิูสารสนเทศศาสตร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2551 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน  ๆสำหรบัหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอกีไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ทีไ่มไดกำหนดไวในประกาศนี ้ ใหเปนไปตามทีก่ำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548)  เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ   ณ  วนัที ่   26    พฤษภาคม พ.ศ.2551

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 902/2551)
เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภมิูสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาศาสตร

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน “หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร”
เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ  เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ และบงัเกดิผลดี
ตอมหาวทิยาลัย

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ  14  แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับท่ี 639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชมุคร้ังท่ี 6/2550 เมือ่วนัที ่ 24  กรกฎาคม  2550 และ
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลกัสตูรโครงการพิเศษ คราวประชุมครัง้ที ่ 5/2550
เมือ่วนัที ่24  กนัยายน 2550 จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน  (ฉบับที ่902/2551) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  คณะวทิยาศาสตร
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาภมิูสารสนเทศศาสตร"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2551 เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืน  ๆสำหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติท่ีตอง
ลงทะเบยีนอีกไมเกนิ 8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอืน่ท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี ้ ใหเปนไปตามทีก่ำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548)  เร่ือง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ   ณ  วนัที ่   26    พฤษภาคม พ.ศ.2551

                                                  (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                    (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                 รองอธิการบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                             ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 742/2552)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ (แกไขเพิม่เตมิ)

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ” ซึ่งเปนหลักสูตรสองปริญญา รวมกับมหาวิทยาลัยเซาทเวสต ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและ
การจัดการ และบงัเกดิผลดีตอมหาวิทยาลยั และทัง้ใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือในการจัดการ
หลกัสตูรสองปรญิญา สาขาวชิาภาษาจนีธรุกิจ รวมกับมหาวทิยาลยัเซาทเวสต ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3
เมือ่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ คราวประชุม
โดยวธิเีวยีน ครัง้ที ่ 2/2552 เมือ่วนัที ่28  เมษายน 2552 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 742/2552) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาจนีธุรกจิ (แกไขเพิม่เตมิ)”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

ขอ 3 ใหแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอ 3.1 ของ “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที่
359/2550) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกิจ” เปนดงัน้ี

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

3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
3.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน

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

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

ในกรณีทีน่กัศกึษาประสงคจะชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 3.1.2 เปนเงนิบาท
ซึง่มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถออกใบเสร็จรับเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินบาทไดนักศึกษา
จะตองชำระคาธรรมเนยีมการศกึษาเปนเงนิบาท ในจำนวนทีเ่ทยีบเทาอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา
ทีเ่ปนเงนิหยวน (Yuan) ขางตน ตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิ ณ วนัท่ีชำระคาธรรมเนยีมนัน้ โดยนกัศกึษา
เปนผรูบัผดิชอบคาธรรมเนยีมอตัราแลกเปลีย่นเอง"

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรือปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  4  พฤษภาคม   พ.ศ. 2552

                                            (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                            รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 742/2552)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกจิ (แกไขเพิม่เตมิ)

เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ๆ สำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ” ซึ่งเปนหลักสูตรสองปริญญา รวมกับมหาวิทยาลัยเซาทเวสต ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและ
การจัดการ และบังเกดิผลดีตอมหาวิทยาลยั และทัง้ใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือในการจัดการ
หลกัสตูรสองปรญิญา สาขาวชิาภาษาจนีธรุกิจ รวมกับมหาวทิยาลยัเซาทเวสต ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่639/2548) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจ๊ือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ คราวประชุม
โดยวธิเีวยีน ครัง้ที ่ 2/2552 เมือ่วนัที ่28  เมษายน 2552 จงึออกประกาศไวดังนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ 742/2552) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ คณะมนษุยศาสตร
และสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ภาษาจนีธุรกจิ (แกไขเพิม่เตมิ)”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2550  เปนตนไป

ขอ 3 ใหแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอ 3.1 ของ “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี
359/2550) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาภาษาจนีธรุกิจ” เปนดงัน้ี

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

3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
3.1.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน

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

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

ในกรณีทีน่กัศกึษาประสงคจะชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามขอ 3.1.2 เปนเงนิบาท
ซึง่มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถออกใบเสร็จรบัเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินบาทไดนักศึกษา
จะตองชำระคาธรรมเนยีมการศกึษาเปนเงนิบาท ในจำนวนทีเ่ทยีบเทาอตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา
ทีเ่ปนเงนิหยวน (Yuan) ขางตน ตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิ ณ วนัท่ีชำระคาธรรมเนยีมนัน้ โดยนกัศึกษา
เปนผรูบัผิดชอบคาธรรมเนยีมอตัราแลกเปลีย่นเอง"

ขอ 8 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  4  พฤษภาคม   พ.ศ. 2552

                                            (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                               (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                            รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                        ปฏบัิตริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 169/2553)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ
ระดบัปริญญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
โครงการพเิศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่ 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุม คร้ังท่ี 58-22/2552 เมือ่วนัที ่ 3  ธนัวาคม
2552 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชมุครัง้ท่ี  1/2553  เม่ือวันท่ี
20 มกราคม 2553  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

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

ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2553 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 970/2548) ลงวันท่ี 30
พฤศจิกายน  พ.ศ.2548 เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรบัหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ ทกุสาขาวชิา
ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ  กำหนดดงัน้ี

4.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศกึษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  30,000 บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน  15,000 บาท

4.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  โดยเหลอืหนวยกติทีต่องลงทะเบยีนอกีไมเกนิ
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 5 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับหลกัสูตรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนียมการศกึษา

ขอ 6 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  5  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2553

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 169/2553)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ
ระดบัปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
โครงการพเิศษ ของคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน “หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
ทุกสาขาวิชา” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดตีอมหาวิทยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่ 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพิเศษ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะ คราวประชุม คร้ังท่ี 58-22/2552 เมือ่วนัที ่ 3  ธนัวาคม
2552 และคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ  คราวประชมุคร้ังท่ี  1/2553  เม่ือวันท่ี
20 มกราคม 2553  จงึออกประกาศไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ 169/2553) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลักสตูรโครงการพเิศษ ระดบัปริญญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสำหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2553 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 970/2548) ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน  พ.ศ.2548 เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนยีมการศึกษา สำหรบัหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทกุสาขาวชิา
ทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ  กำหนดดงัน้ี

4.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา รายภาคการศกึษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ  30,000 บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาฤดรูอน  15,000 บาท

4.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสดุทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา  โดยเหลอืหนวยกิตท่ีตองลงทะเบยีนอกีไมเกนิ
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 5 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 6 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  5  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2553

                                                       (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 376/2553)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอืน่ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแกน  “หลกัสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑติ  สาขาวชิา
การจดัการกอลฟ"  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย
การจดัการ หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5  แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่ 1802/2552) เรือ่ง  คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะคราวประชุมคร้ังท่ี 9 /2552   เม่ือวันที ่ 4  ธนัวาคม  2552
และความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
7/2552 เมือ่วนัที ่ 18  ธนัวาคม  2552  จงึออกประกาศไว  ดงันี้

ขอ  1 ประกาศนีเ้รยีกวา  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่376 /2553) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คณะวทิยาการจัดการ
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการกอลฟ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2553  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรบรหิาร
ธรุกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการกอลฟ ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดงันี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา   ชดุวชิาละ 25,000  บาท
3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศกึษาสุดทายเพือ่สำเรจ็การศกึษา เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบียนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับ
หลกัสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ  5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20 เมษายน  พ.ศ.2553

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 376/2553)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอลฟ

เพือ่ใหการเก็บคาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัขอนแกน  “หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ  สาขาวชิา
การจดัการกอลฟ"  เปนไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอการบรหิารและการจดัการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน  วาดวย
การจดัการ หลกัสตูรโครงการพเิศษ พ.ศ. 2548 และ ขอ 5  แหงประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่ 1802/2552) เรือ่ง  คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ  โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการประจำคณะคราวประชุมคร้ังท่ี 9 /2552   เมือ่วันที ่ 4  ธนัวาคม  2552
และความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งที่
7/2552 เมือ่วนัที ่ 18  ธนัวาคม  2552  จงึออกประกาศไว  ดงัน้ี

ขอ  1 ประกาศนีเ้รยีกวา  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่376 /2553) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลกัสตูรโครงการพิเศษ  คณะวทิยาการจัดการ
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการกอลฟ"

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบังคับใชสำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา  2553  เปนตนไป

ขอ 3 อตัราคาธรรมเนยีมการศกึษา  และคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรบรหิาร
ธรุกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการกอลฟ ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ
กำหนดดังนี้
3.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา   ชดุวชิาละ 25,000  บาท
3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรอืเปนการ

ลงทะเบยีนภาคการศึกษาสุดทายเพือ่สำเรจ็การศึกษา เหลอืหนวยกติทีต่อง
ลงทะเบียนอีกไมเกนิ 8 หนวยกิต ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีม
การศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

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

ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบั
หลกัสตูรโครงการพิเศษและระเบียบหรอืประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกับคาธรรมเนียมการศึกษา

ขอ  5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบัิตติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20 เมษายน  พ.ศ.2553

                                                 (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                   (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                                รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 531/2553)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสัชศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ หลกัสตูรนานาชาติ

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

โครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลกัสตูรนานาชาติ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

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

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่531/2553)  เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ
หลกัสตูรนานาชาติ”

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบงัคบัใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรนานาชาต ิทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา รายภาคการศกึษา
3.1.1 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑติ  หลักสตูรนานาชาติ

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอื่นท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดไว
ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมสำหรับหลกัสตูรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรือประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณีทีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  23  เมษายน  พ.ศ. 2553

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 531/2553)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะเภสัชศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรนานาชาติ

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

โครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลกัสตูรนานาชาติ” เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสทิธภิาพ เอือ้ตอการบริหารและการจัดการ
และบงัเกดิผลดีตอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที ่639/2548)เรือ่ง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมคร้ังที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 4
พฤศจกิายน 2548 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่531/2553)  เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะเภสชัศาสตร หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ
หลกัสตูรนานาชาต”ิ

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมผีลบงัคบัใชสำหรบันักศกึษาท่ีเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2552 เปนตนไป

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สำหรับหลักสูตร
เภสชัศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรนานาชาต ิทีจ่ดัการเปนหลกัสตูรโครงการพเิศษ กำหนดดงันี้

3.1 คาธรรมเนยีมการศึกษา รายภาคการศึกษา
3.1.1 หลกัสตูรเภสัชศาสตรบัณฑติ  หลักสตูรนานาชาติ

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

3.2 กรณทีีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 4 คาธรรมเนียมอื่นท่ีไมไดกำหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดไว
ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  639/2548) เร่ือง คาธรรมเนียมสำหรับหลกัสตูรโครงการ
พเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีมการศกึษา

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอื
ปญหาการปฏบิติัตามประกาศน้ี ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  23  เมษายน  พ.ศ. 2553

                                                       ลงชือ่    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  1732/2555)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร
หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

*******************
เพ่ือใหการเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ

พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต"
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเอ้ือตอการบริหารการจัดการและบังเกิดผลดี
ตอมหาวทิยาลยั

อาศยัอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเห็นชอบ
ของทีป่ระชมุคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสขุศาสตร คราวประชมุครัง้ที ่6/2555 เมือ่วนัที ่14
มถุินายน พ.ศ. 2555 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ
คราวประชุมครัง้ที ่3/2555 เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2555 และทีป่ระชมุคณบดี คราวประชุมครัง้ที่
13/2555 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2555 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  1732/2555)  เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชสำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2556 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่219/2549) เรือ่ง คาธรรมเนียม
การศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ คณะสาธารณสขุศาสตร หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ
(ตอเนือ่ง) ลงวนัที ่24 กมุภาพันธ พ.ศ. 2549

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บณัฑติ ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดงันี้

4.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 22,000  บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาพเิศษ 11,000  บาท

4.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หนึง่ของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับภาคการศกึษาปกติ

ขอ 5 คาธรรมเนียมอื่นที่ไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีม
การศกึษา

ขอ 6 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตคีวาม หรอืปญหา
การปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่ 4   ตลุาคม พ.ศ. 2555

ลงชือ่       เดนพงษ  สดุภกัดี
(ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภกัด)ี

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี  1732/2555)
เรือ่ง  คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสตูรโครงการพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร
หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ

*******************
เพือ่ใหการเกบ็คาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรโครงการ

พิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต"
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพเอ้ือตอการบริหารการจัดการและบังเกิดผลดี
ตอมหาวทิยาลยั

อาศัยอำนาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัที ่1802/2552) เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูรโครงการพเิศษ โดยความเหน็ชอบ
ของทีป่ระชมุคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสขุศาสตร คราวประชมุครัง้ที ่6/2555 เมือ่วนัที ่14
มถุินายน พ.ศ. 2555 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการหลักสตูรโครงการพิเศษ
คราวประชุมครัง้ที ่3/2555 เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2555 และทีป่ระชมุคณบดี คราวประชุมครัง้ที่
13/2555 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2555 จงึออกประกาศไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่ 1732/2555)  เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ"

ขอ 2 ใหประกาศนีม้ผีลบงัคบัใชสำหรบันักศกึษาทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน
ตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2556 เปนตนไป

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

ขอ 4 อตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  สำหรบัหลกัสตูรสาธารณสุขศาสตร
บณัฑติ ทีจ่ดัการศกึษาเปนหลกัสตูรโครงการพิเศษ กำหนดดงัน้ี

4.1 คาธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษา
4.1.1 ภาคการศกึษาปกติ 22,000  บาท
4.1.2 ภาคการศกึษาพเิศษ 11,000  บาท

4.2 กรณีทีเ่ปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสตูรแลว หรอืเปนการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทายเพ่ือสำเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตที่ตองลงทะเบียนอีกไมเกิน
8 หนวยกติ ใหจายในอตัรากึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัภาคการศกึษาปกติ

ขอ 5 คาธรรมเนียมอ่ืนที่ไมไดกำหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เร่ือง คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรบัหลกัสตูร
โครงการพเิศษและระเบยีบหรอืประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคาธรรมเนยีม
การศกึษา

ขอ 6 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้กรณทีีม่ปีญหาในการตีความ หรอืปญหา
การปฏบิติัตามประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยั

ประกาศ ณ วนัที ่ 4   ตลุาคม พ.ศ. 2555

ลงชือ่       เดนพงษ  สดุภักดี
(ผชูวยศาสตราจารยเดนพงษ  สดุภักด)ี

รองอธกิารบดฝีายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอก

พ.ศ. 2537

โดยทีเ่หน็สมควรใหมรีะเบยีบวาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษาแบบรวมเรยีนสำหรบับคุคล
ภายนอกท่ีขอเขาศึกษาแบบรวมเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
15 (2) และ 15(9) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 สภามหาวทิยาลยั
ขอนแกนในการประชุม ครัง้ที ่4/2537 เม่ือวนัที ่4 พฤษภาคม 2537 จงึวางระเบียบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ
รวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอก พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้

“การศึกษาแบบรวมเรียน” หมายถึง การศึกษา เพือ่เพ่ิมพนูความรแูบบ
ไมนับหนวยกติ

“บคุคลภายนอก” หมายถึง ผมูไิดเปนนักศกึษามหาวทิยาลัย
ขอนแกน

ขอ 4 ใหใชระเบยีบนี ้ตัง้แตปการศกึษา 2537 เปนตนไป
ขอ 5 บรรดาระเบยีบขอบงัคบัหรอืประกาศอืน่ใด ซึง่ขดัหรอืแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบ

นี ้แทนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอกท่ีดำเนินการไปแลว
หรืออยูในระหวางดำเนินการกอนประกาศใชระเบียบนี้ใหดำเนินการตามที่กำหนดไวเดิมตอไป
จนเสร็จการ

ขอ 6 ใหกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ไวดงัตอไปนี้
6.1 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอกระดับปริญญาตรี

6.1.1 คาธรรมเนยีมเรยีกเกบ็ครัง้เดียว
6.1.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน

ชาวไทย 50 บาท
ชาวตางประเทศ 200 บาท

6.1.1.2 คาขึน้ทะเบียนเปนผรูวมเรียน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

*******************
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอก

พ.ศ. 2537

โดยทีเ่หน็สมควรใหมรีะเบยีบวาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษาแบบรวมเรยีนสำหรบับุคคล
ภายนอกท่ีขอเขาศึกษาแบบรวมเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
15 (2) และ 15(9) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 สภามหาวทิยาลยั
ขอนแกนในการประชุม คร้ังท่ี 4/2537 เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2537 จงึวางระเบียบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ
รวมเรียนสำหรบับคุคลภายนอก พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“การศึกษาแบบรวมเรียน” หมายถึง การศึกษา เพือ่เพิม่พูนความรแูบบ
ไมนับหนวยกติ

“บคุคลภายนอก” หมายถึง ผมูไิดเปนนักศกึษามหาวทิยาลัย
ขอนแกน

ขอ 4 ใหใชระเบียบนี ้ตัง้แตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
ขอ 5 บรรดาระเบยีบขอบงัคบัหรอืประกาศอืน่ใด ซึง่ขดัหรอืแยงกบัระเบยีบนีใ้หใชระเบยีบ

นี ้แทนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบคุคลภายนอกท่ีดำเนินการไปแลว
หรืออยูในระหวางดำเนินการกอนประกาศใชระเบียบนี้ใหดำเนินการตามที่กำหนดไวเดิมตอไป
จนเสร็จการ

ขอ 6 ใหกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ไวดงัตอไปนี้
6.1 คาธรรมเนียมการศึกษาแบบรวมเรียนสำหรับบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี

6.1.1 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็ครัง้เดยีว
6.1.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน

ชาวไทย 50 บาท
ชาวตางประเทศ 200 บาท

6.1.1.2 คาขึน้ทะเบียนเปนผรูวมเรียน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

*******************
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6.1.1.3 คาประกันของเสยีหายทัว่ไป
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.1.2 คาธรรมเนียมเรยีกเกบ็เปนรายภาค
6.1.2.1 คาบำรงุมหาวิทยาลัย

ชาวไทย 570 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.1.3 คาธรรมเนยีมลงทะเบยีนวชิาเรยีน
6.1.3.1 ประเภทรายวิชาเรียนบรรยายหรือปฏิบตักิารสังคมศาสตร

และมนษุยศาสตร
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศึกษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกิตละ 500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 1,000 บาท

6.1.3.2 ประเภทรายวชิาเรียนบรรยายทางวทิยาศาสตรกายภาพและ
ชวีภาพ
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศึกษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกติละ 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 2,000 บาท

6.1.3.3 ประเภทรายวิชาเรียนปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตรกายภาพ
และชวีภาพ
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศึกษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกติละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 3,000 บาท

6.1.3.4 ประเภทวชิาเรยีนบรรยายหรอืปฏบิติัการทางวทิยาศาสตร
สุขภาพ
ชาวไทย หนวยกติละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 6,000 บาท

6.1.4 คาธรรมเนียมการใชหองปฏบิตักิาร
6.1.4.1 สงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร

ภาคการศกึษาละ 1,000 บาท
6.1.4.2 วทิยาศาสตรกายภาพและชวีภาพ

ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท

6.1.4.3 วทิยาศาสตรสขุภาพ
ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท

6.2 คาธรรมเนียมการศึกษา แบบรวมเรยีนสำหรับบคุคลภายนอก ระดบับณัฑติ
ศกึษา
6.2.1 คาธรรมเนยีมเรยีกเกบ็ครัง้เดียว

6.2.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.1.2 คาขึน้ทะเบียนเปนผรูวมเรียน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.2.1.3 คาประกนัของเสยีหายทัว่ไป
ชาวไทย 300 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.2 คาธรรมเนยีมเรียกเก็บเปนรายภาค
6.2.2.1 คาบำรงุมหาวิทยาลัย

ชาวไทย 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ 8,000 บาท

6.2.3 คาธรรมเนยีมลงทะเบยีนวชิาเรยีน
ชาวไทย หนวยกติละ 500 - 3,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 1,000 - 3,000 บาท

ชาวไทยท่ีขอเขารวมเรียนแบบบุคคลภายนอกในหลักสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนหลกัในการเรยีนการสอน ใหชำระคาธรรมเนยีมการศกึษา
ในอัตราเดียวกันกบัชาวตางประเทศ

6.3 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็ตามรายการ สำหรับผรูวมเรียนท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ
6.3.1 คาปรับการชำระเงนิคาธรรมเนยีมชากวาทีม่หาวทิยาลัยกำหนด

วนัละ  20 บาท
6.3.2 คาปรบัลงทะเบยีนวชิาเรยีน ชากวาท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

วนัละ 20 บาท
6.3.3 คาบตัรประจำตัวนกัศกึษารวมเรียนฉบบัละ 30 บาท
6.3.4 คาออกหนังสือรบัรอง ฉบบัละ 20 บาท
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6.1.1.3 คาประกันของเสยีหายท่ัวไป
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.1.2 คาธรรมเนียมเรยีกเกบ็เปนรายภาค
6.1.2.1 คาบำรงุมหาวิทยาลัย

ชาวไทย 570 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.1.3 คาธรรมเนยีมลงทะเบยีนวชิาเรยีน
6.1.3.1 ประเภทรายวิชาเรียนบรรยายหรือปฏิบตักิารสังคมศาสตร

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

6.1.3.2 ประเภทรายวชิาเรียนบรรยายทางวิทยาศาสตรกายภาพและ
ชวีภาพ
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศกึษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกติละ 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 2,000 บาท

6.1.3.3 ประเภทรายวิชาเรียนปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตรกายภาพ
และชวีภาพ
ภาคการศกึษาปกต ิและภาคการศกึษาฤดรูอน
ชาวไทย หนวยกติละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 3,000 บาท

6.1.3.4 ประเภทวชิาเรยีนบรรยายหรอืปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร
สุขภาพ
ชาวไทย หนวยกติละ 1,500 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 6,000 บาท

6.1.4 คาธรรมเนียมการใชหองปฏบิตักิาร
6.1.4.1 สงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร

ภาคการศกึษาละ 1,000 บาท
6.1.4.2 วทิยาศาสตรกายภาพและชวีภาพ

ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท

6.1.4.3 วทิยาศาสตรสขุภาพ
ภาคการศกึษาละ 2,000 บาท

6.2 คาธรรมเนียมการศกึษา แบบรวมเรยีนสำหรับบคุคลภายนอก ระดบับณัฑติ
ศกึษา
6.2.1 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็ครัง้เดยีว

6.2.1.1 คาสมัครเขารวมเรียน
ชาวไทย 200 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.1.2 คาขึน้ทะเบียนเปนผรูวมเรียน
ชาวไทย 500 บาท
ชาวตางประเทศ 2,500 บาท

6.2.1.3 คาประกันของเสยีหายทัว่ไป
ชาวไทย 300 บาท
ชาวตางประเทศ 500 บาท

6.2.2 คาธรรมเนียมเรยีกเกบ็เปนรายภาค
6.2.2.1 คาบำรงุมหาวิทยาลัย

ชาวไทย 1,000 บาท
ชาวตางประเทศ 8,000 บาท

6.2.3 คาธรรมเนยีมลงทะเบยีนวชิาเรยีน
ชาวไทย หนวยกติละ 500 - 3,000 บาท
ชาวตางประเทศ หนวยกติละ 1,000 - 3,000 บาท

ชาวไทยท่ีขอเขารวมเรียนแบบบุคคลภายนอกในหลักสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนหลกัในการเรยีนการสอน ใหชำระคาธรรมเนยีมการศกึษา
ในอัตราเดียวกันกบัชาวตางประเทศ

6.3 คาธรรมเนียมเรียกเกบ็ตามรายการ สำหรบัผรูวมเรยีนทัง้ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ
6.3.1 คาปรับการชำระเงนิคาธรรมเนียมชากวาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

วนัละ  20 บาท
6.3.2 คาปรบัลงทะเบยีนวชิาเรยีน ชากวาทีม่หาวทิยาลยักำหนด

วนัละ 20 บาท
6.3.3 คาบัตรประจำตัวนักศกึษารวมเรียนฉบบัละ 30 บาท
6.3.4 คาออกหนังสอืรับรอง ฉบับละ 20 บาท
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ขอ 7 นกัศกึษาชาวตางประเทศตามโครงการแลกเปล่ียนของรัฐบาลตามขอตกลงระหวาง
สถาบนัอืน่ทีแ่ตกตางไปจากทีก่ำหนดในระเบียบนี ้อธกิารบด ีอาจพจิารณายกเวนหรอืลดการเรยีก
เกบ็คาธรรมเนยีม ขอ 6.1.3 หรอื ขอ 6.2.3 ตามความเหมาะสม

ขอ 8 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจ
ออกประกาศคำสัง่ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี้

ประกาศ     ณ     วนัที ่16  พฤษภาคม 2537

                                           (ลงชือ่)     พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                                              (เภา   สารสนิ)
                                                      นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 210/2543)

เรือ่ง การจดัเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษา
ทีล่งทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลยัตามขอตกลงรวมกัน

ระดบัปรญิญาตรี

ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 นัน้
เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวทิยาลยัระดับปรญิญาตร ีเปนไปดวยความเรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพ อาศยัอำนาจตามความ
ในขอ 8 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเงนิรายไดของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2540 และ
โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบดี ในคราวประชุมคร้ังที ่ 11/2543 เม่ือวนัท่ี 14 มถินุายน
พ.ศ. 2543 มหาวทิยาลยัขอนแกนจงึประกาศเก่ียวกบัการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับ
นกัศกึษาทีล่งทะเบียนเรยีนขามมหาวทิยาลยั ระดับปรญิญาตรี ไวดงันี้

1. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงคจะ
ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยตามขอตกลงรวมกันระหวางสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาหรอืคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  ตามท่ีมหาวทิยาลยัขอนแกนกำหนด
โดยใหเกบ็แยกตามหลกัสตูร และการจดัการศกึษา (ภาคปกต ิภาคพเิศษ และหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ)

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

3. ประกาศนีใ้หใชกบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2543 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่26 มถินุายน  พ.ศ. 2543

(ลงช่ือ)    สจุติรา  เหลืองอมรเลิศ
            (รองศาสตราจารยสุจิตรา   เหลืองอมรเลศิ)

                                                         รองอธิการบดฝีายวชิาการ
                                            ปฏิบติัราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

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



239

ขอ 7 นกัศึกษาชาวตางประเทศตามโครงการแลกเปล่ียนของรัฐบาลตามขอตกลงระหวาง
สถาบนัอืน่ทีแ่ตกตางไปจากทีก่ำหนดในระเบียบนี ้อธกิารบด ีอาจพจิารณายกเวนหรอืลดการเรยีก
เกบ็คาธรรมเนยีม ขอ 6.1.3 หรอื ขอ 6.2.3 ตามความเหมาะสม

ขอ 8 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจ
ออกประกาศคำสัง่ ซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี้

ประกาศ     ณ     วนัที ่16  พฤษภาคม 2537

                                           (ลงชือ่)     พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                                              (เภา   สารสนิ)
                                                      นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 210/2543)

เรือ่ง การจดัเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนกัศกึษา
ทีล่งทะเบียนเรยีนขามมหาวิทยาลัยตามขอตกลงรวมกนั

ระดบัปรญิญาตรี

ตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 นัน้
เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวทิยาลยัระดบัปรญิญาตร ีเปนไปดวยความเรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพ อาศยัอำนาจตามความ
ในขอ 8 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยเงนิรายไดของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2540 และ
โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบด ี ในคราวประชมุครัง้ที ่ 11/2543 เม่ือวนัท่ี 14 มถินุายน
พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแกนจึงประกาศเกีย่วกบัการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษาสำหรับ
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลยั ระดบัปรญิญาตรี ไวดงันี้

1. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ประสงคจะ
ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยตามขอตกลงรวมกันระหวางสถาบัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาธรรมเนียมอืน่ ๆ  ตามท่ีมหาวทิยาลยัขอนแกนกำหนด
โดยใหเกบ็แยกตามหลกัสตูร และการจดัการศกึษา (ภาคปกต ิภาคพเิศษ และหลกัสตูรโครงการ
พเิศษ)

2. ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ตามรายภาคการศึกษา ดงันี้
2.1 คาธรรมเนยีมเรยีนขามมหาวทิยาลยั 750 บาท
2.2 คาลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา
2.3 คาธรรมเนยีมการศกึษาพเิศษ (เฉพาะคณะหรอืสาขาวชิาทีก่ำหนด)
2.4 คาประกนัของเสยีหาย
2.5 อืน่ ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยักำหนด

3. ประกาศนีใ้หใชกบันกัศกึษาทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2543 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่26 มถินุายน  พ.ศ. 2543

(ลงช่ือ)    สจุติรา  เหลืองอมรเลิศ
            (รองศาสตราจารยสจิุตรา   เหลืองอมรเลิศ)

                                                         รองอธิการบดฝีายวชิาการ
                                            ปฏบิตัริาชการแทน อธกิารบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 767/2549)

เรือ่ง คาใชจายการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา
ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ

เพ่ือใหการดำเนินการเก่ียวกับคาใชจายในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ระดบัปรญิญาตรจีากการศกึษาในระบบ สำหรบันักศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย อาศยัอำนาจตามความในขอ 8 แหงประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่766/2549) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญา
ตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี
ในคราวประชุมครัง้ที ่ 7/2549 เมือ่วนัที ่ 14 มถินุายน 2549 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึกำหนด
คาใชจายในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดบัปรญิญาตรจีากการศกึษาในระบบ
ดังนี้

1. คาธรรมเนยีมการยืน่ขอเทยีบโอนครัง้ละ  100 บาท

ทัง้นี ้ ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ   วนัที ่ 19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

                                               (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวิชาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

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

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมการศึกษาขัน้ปริญญาตรี
สำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้น
ปรญิญาตร ีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ใหเหมาะสมกบั
สภาพและเงือ่นไขตาง ๆ ทีเ่ปนปจจบุนั อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) และ 16 (2)
แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชุม
ครัง้ที ่3/2547 เม่ือวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2547 จงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา
ขัน้ปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบงัคับกบันกัศกึษาระดับปริญญาตรีชาวตางประเทศท่ีเขาศกึษา
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แตปการศกึษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาสำหรบันกัศกึษาชาว
ตางประเทศ พ.ศ. 2536 บรรดาระเบยีบใดทีอ่อกมากอนหนานี ้หรอืขดัแยง
กบัระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถึง นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีทีไ่มไดมี

สญัชาตไิทยตามกฎหมายวาดวยสญัชาติ
คาธรรมเนยีมการศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากนักศกึษาซ่ึงเปน
(Tuition fee) แบบเหมาจายทีน่กัศกึษาจะตองชำระเปน

รายภาคการศกึษา
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา  หมายถึง  คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษา
(Status holding fee) ทีล่าพกัการศกึษา
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถึง คาธรรมเนยีมอืน่ทีเ่รยีกเกบ็จากนกัศกึษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่กีย่วของ

*******************
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 767/2549)

เรือ่ง คาใชจายการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวชิา
ระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ

เพือ่ใหการดำเนินการเก่ียวกับคาใชจายในการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา
ระดบัปรญิญาตรจีากการศกึษาในระบบ สำหรบันักศกึษาทีส่อบคดัเลอืกเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย อาศยัอำนาจตามความในขอ 8 แหงประกาศมหาวทิยาลยั
ขอนแกน (ฉบบัที ่766/2549) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญา
ตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2549 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี
ในคราวประชุมครัง้ที ่ 7/2549 เมือ่วนัที ่ 14 มถินุายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จงึกำหนด
คาใชจายในการเทยีบโอนรายวชิาและคาคะแนนของรายวิชาระดบัปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
ดังนี้

1. คาธรรมเนยีมการยืน่ขอเทยีบโอนครัง้ละ  100 บาท

ทัง้นี ้ ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ   วนัที ่ 19  มถินุายน  พ.ศ.  2549

                                               (ลงชือ่)     กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

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

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมการศึกษาข้ันปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบ วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้น
ปรญิญาตร ีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ใหเหมาะสมกบั
สภาพและเงือ่นไขตาง ๆ ทีเ่ปนปจจบัุน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) และ 16 (2)
แหงพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชุม
ครัง้ที ่3/2547 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2547 จงึวางระเบยีบไวดงัตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา
ขัน้ปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบงัคับกบันักศกึษาระดับปริญญาตรีชาวตางประเทศท่ีเขาศกึษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้แตปการศึกษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศกึษาสำหรบันกัศึกษาชาว
ตางประเทศ พ.ศ. 2536 บรรดาระเบยีบใดทีอ่อกมากอนหนานี ้หรอืขดัแยง
กบัระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวทิยาลยัขอนแกน
อธกิารบดี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถึง นักศกึษาระดับปรญิญาตรทีีไ่มไดมี

สญัชาตไิทยตามกฎหมายวาดวยสญัชาติ
คาธรรมเนยีมการศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษาซ่ึงเปน
(Tuition fee) แบบเหมาจายทีน่กัศึกษาจะตองชำระเปน

รายภาคการศกึษา
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา  หมายถึง  คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจากนักศกึษา
(Status holding fee) ทีล่าพกัการศกึษา
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ หมายถึง คาธรรมเนยีมอืน่ท่ีเรยีกเกบ็จากนกัศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนทีเ่กีย่วของ

*******************
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ขอ 5 คาธรรมเนยีมประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ีเสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
แลวจึงกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมดงักลาวตามหลกัการทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจาก
สภามหาวทิยาลยั แลวทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั และรายงานใหสภามหาวทิยาลยัทราบ

ขอ 7 นกัศกึษาตามโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษาหรอืนกัศกึษาตามความ
รวมมือจากองคกรอ่ืน ๆ  ทีม่ขีอตกลงกับมหาวิทยาลัยใหมกีารลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนียม ใหไดรบัการลดหยอนหรอืยกเวนคาธรรมเนยีมตามขอตกลงท่ีกำหนดไว

ขอ 8 คาธรรมเนยีมของผทูีล่งทะเบยีนรายวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา ใหอธกิารบดโีดยความ
เหน็ชอบของท่ีประชุมคณบดีเปนผกูำหนด

ขอ 9 สำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบเดิมท่ีเกีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ขอ 10 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใ้หเสนอสภามหาวทิยาลยัเปนผู
วนิจิฉัย และใหถอืเปนท่ีสดุ

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวธิปีฏบัิตเิพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                  (ลงชือ่)    พลตำรวจเอก  เภา   สารสิน
                                                                      (เภา   สารสนิ)
                                                              นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 412/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษา

ชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรี สำหรบั
นกัศกึษาชาวตางประเทศ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 6 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีม
การศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในคราวประชมุครัง้ที ่3/2547 เมือ่วันท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ไดใหความเหน็ชอบจงึออกประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 ไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่412/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคับสำหรบันักศกึษาระดบัปริญญาตรชีาวตางประเทศ ทีเ่ขาศกึษา
ในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แต ปการศกึษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศน้ี
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวทิยาการจดัการ คณะศลิปกรรมศาสตร และคณะอืน่ ๆ  ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

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

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

นักศึกษากลุมที่ 4 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นกัศกึษาทีไ่มไดมสัีญชาตไิทยตามกฎหมายวา
ดวยสญัชาติ

*******************
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ขอ 5 คาธรรมเนยีมประกอบดวย
5.1 คาธรรมเนยีมการศกึษา
5.2 คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
5.3 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

ขอ 6 ใหอธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบด ีเสนอหลกัการในการกำหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในขอ 5 ตอสภามหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
แลวจึงกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมดงักลาวตามหลกัการทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจาก
สภามหาวทิยาลยั แลวทำเปนประกาศมหาวทิยาลยั และรายงานใหสภามหาวทิยาลยัทราบ

ขอ 7 นกัศกึษาตามโครงการแลกเปลีย่นระหวางสถาบนัการศกึษาหรอืนกัศกึษาตามความ
รวมมือจากองคกรอ่ืน ๆ  ทีม่ขีอตกลงกับมหาวิทยาลัยใหมกีารลดหยอนหรือยกเวน
คาธรรมเนยีม ใหไดรบัการลดหยอนหรอืยกเวนคาธรรมเนียมตามขอตกลงทีก่ำหนดไว

ขอ 8 คาธรรมเนยีมของผทูีล่งทะเบยีนรายวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา ใหอธกิารบดีโดยความ
เหน็ชอบของท่ีประชุมคณบดีเปนผกูำหนด

ขอ 9 สำหรับนักศึกษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบเดิมท่ีเกีย่วของ
ไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ขอ 10 ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใ้หเสนอสภามหาวทิยาลยัเปนผู
วนิจิฉัย และใหถอืเปนท่ีสดุ

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ
กำหนดวธิปีฏบัิติเพือ่ใหเปนไปตามระเบยีบนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                  (ลงชือ่)    พลตำรวจเอก  เภา   สารสิน
                                                                      (เภา   สารสนิ)
                                                              นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 412/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนกัศกึษา

ชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตร ีสำหรบั
นกัศกึษาชาวตางประเทศ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 6 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีม
การศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ในคราวประชมุครัง้ที ่3/2547 เมือ่วนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ไดใหความเหน็ชอบจงึออกประกาศ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 ไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่412/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคับสำหรบันักศกึษาระดบัปริญญาตรชีาวตางประเทศ ทีเ่ขาศกึษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตัง้แต ปการศึกษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศน้ี
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวทิยาการจดัการ คณะศลิปกรรมศาสตร และคณะอืน่ ๆ  ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 2 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลย ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะอื่น ๆ  ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

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

นักศึกษากลุมที่ 4 หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นกัศกึษาทีไ่มไดมสีญัชาตไิทยตามกฎหมายวา
ดวยสญัชาติ

*******************
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ขอ 4 การเรียกเก็บเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตามบญัชทีี ่1 แนบทายประกาศนี้

ขอ 5 นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาอืน่ หรือบุคคลทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวิชาโดย
ไมขอรับปริญญา ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชทีี ่2 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ 7 เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรยีกเกบ็ท่ีกำหนดไวแนบทายประกาศนี ้จะขอรบัคนืไมได
ขอ 8 นกัศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมเตม็มีสทิธไิดรบับรกิารตาง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบรกิารประกนัอุบัตเิหตุ
8.2 การบริการสขุภาพ
8.3 การบริการของหองสมุด
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
8.8 การจดัทำเอกสารข้ึนทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบัตรประจำตัวนักศกึษาเม่ือแรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลัยอนมุตัปิริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรบับคุคลตามขอ 5 จะไดรบับรกิารเฉพาะขอ 8.3  และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรอืประกาศเดิม
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วนัที ่27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 412/2547)
บญัชทีี ่1 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศึกษา

กลมุนกัศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

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

ดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,025 เหรียญสหรัฐ
(41,000 บาท)

1,200 เหรียญสหรัฐ
(48,000 บาท)

1,300 เหรียญสหรัฐ
(52,000 บาท)

5,000 เหรียญสหรัฐ
(200,000 บาท)

1,250 เหรียญสหรัฐ
(50,000 บาท)

1,500 เหรียญสหรัฐ
(60,000 บาท)

1,600 เหรียญสหรัฐ
(64,000 บาท)

6,250 เหรียญสหรัฐ
(250,000 บาท)

2. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน เทากบัคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรยีญสหรฐั (2,800 บาท)

หมายเหต 1. อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เทากบั 40 บาท
2. หลักสูตรปกต ิ (Regular Program) หมายถงึ หลักสูตรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลัก

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรยีนการสอน
ดวยกไ็ด

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

4. หลักสูตรท่ีศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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ขอ 4 การเรียกเก็บเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตามบญัชทีี ่1 แนบทายประกาศนี้

ขอ 5 นกัศึกษาจากสถาบันการศกึษาอืน่ หรือบุคคลทีล่งทะเบียนเรยีนรายวิชาโดย
ไมขอรับปริญญา ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษาตามบัญชท่ีี 2 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่ก่ียวของ
ขอ 7 เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรยีกเกบ็ท่ีกำหนดไวแนบทายประกาศนี ้จะขอรบัคนืไมได
ขอ 8 นกัศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมเตม็มสีทิธไิดรบับรกิารตาง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบรกิารประกนัอุบัตเิหตุ
8.2 การบรกิารสขุภาพ
8.3 การบรกิารของหองสมุด
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษา
8.8 การจดัทำเอกสารข้ึนทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบตัรประจำตัวนักศกึษาเม่ือแรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลยัอนมุติัปริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรบับุคคลตามขอ 5 จะไดรบับรกิารเฉพาะขอ 8.3  และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรับนักศึกษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรอืประกาศเดิม
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วนัที ่27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                            ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 412/2547)
บญัชทีี ่1 คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา

กลมุนกัศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

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

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,025 เหรยีญสหรัฐ
(41,000 บาท)

1,200 เหรยีญสหรัฐ
(48,000 บาท)

1,300 เหรยีญสหรัฐ
(52,000 บาท)

5,000 เหรยีญสหรัฐ
(200,000 บาท)

1,250 เหรยีญสหรัฐ
(50,000 บาท)

1,500 เหรยีญสหรัฐ
(60,000 บาท)

1,600 เหรยีญสหรัฐ
(64,000 บาท)

6,250 เหรยีญสหรัฐ
(250,000 บาท)

2. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน เทากบัคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรยีญสหรฐั (2,800 บาท)

หมายเหต 1. อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เทากบั 40 บาท
2. หลกัสตูรปกต ิ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนสือ่หลกั

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรยีนการสอน
ดวยกไ็ด

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

4. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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กลมุนกัศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

90 เหรยีญสหรฐั
(3,600 บาท)

100 เหรียญสหรัฐ
(4,000 บาท)

110 เหรียญสหรัฐ
(4,400 บาท)

420 เหรียญสหรัฐ
(16,800 บาท)

110 เหรียญสหรัฐ
(4,400 บาท)

125 เหรียญสหรัฐ
(5,000 บาท)

140 เหรียญสหรัฐ
(5,600 บาท)

520 เหรียญสหรัฐ
(20,800 บาท)

บญัชทีายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี 412/2547)
บญัชทีี ่2 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

1. คาธรรมเนียมการศกึษา(Tuition fee) ตอหนวยกติ

หมายเหตุ 1. อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เทากบั 40 บาท
2. หลกัสตูรปกต ิ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนสือ่หลกั

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรยีนการสอน
ดวยกไ็ด

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

4. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 562/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศึกษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรับนกัศกึษาชาว

ตางประเทศจากกลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรี สำหรบั
นกัศกึษาชาวตางประเทศจากกลมุประเทศในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 12 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีม
การศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังที ่3/2547 เม่ือวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ประกอบกับมตทิีป่ระชุมคณบดี
คราวประชุมคร้ังที ่12/2547 เม่ือวนัที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จงึออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จากกลุมประเทศ
ในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 ไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่562/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนียมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ จากกลมุ
ประเทศในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบงัคบัสำหรบันกัศกึษา ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แต
ปการศกึษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศน้ี
นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นกัศกึษาทีไ่มไดมสัีญชาตไิทยตามกฎหมายวา

ดวยสญัชาติ
กลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง หมายถงึ ประเทศลาว เวยีดนาม กมัพูชา

พมา และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน)
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร วทิยาเขตหนองคาย และคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาน้ี
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 2 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชานี้
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุที ่3 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสูตรสาขาวชิาทางดานวิทยาศาสตรสขุภาพ
ไดแก นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยกเวนนกัศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑติ) คณะสาธารณสขุศาสตร คณะเภสชัศาสตร คณะเทคนคิการแพทย คณะสตัวแพทยศาสตร
วทิยาเขตหนองคาย และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวิทยาลยั

*******************
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กลมุนักศกึษา

ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ
อตัราตอภาคการศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ
อตัราตอภาคการศกึษา

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

90 เหรยีญสหรฐั
(3,600 บาท)

100 เหรียญสหรัฐ
(4,000 บาท)

110 เหรียญสหรัฐ
(4,400 บาท)

420 เหรียญสหรัฐ
(16,800 บาท)

110 เหรียญสหรัฐ
(4,400 บาท)

125 เหรียญสหรัฐ
(5,000 บาท)

140 เหรียญสหรัฐ
(5,600 บาท)

520 เหรียญสหรัฐ
(20,800 บาท)

บญัชทีายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่412/2547)
บญัชทีี ่2 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบุคคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา(Tuition fee) ตอหนวยกติ

หมายเหตุ 1. อตัราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรฐั เทากบั 40 บาท
2. หลกัสตูรปกต ิ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนสือ่หลกั

ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวชิาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรยีนการสอน
ดวยกไ็ด

3. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

4. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 562/2547)
เรือ่ง คาธรรมเนียมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาว

ตางประเทศจากกลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547

โดยท่ีเหน็สมควรกำหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตร ีสำหรบั
นกัศกึษาชาวตางประเทศจากกลมุประเทศในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตาม ขอ 12 ของระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คาธรรมเนยีม
การศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมคร้ังที ่3/2547 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติทีป่ระชุมคณบดี
คราวประชุมคร้ังที ่12/2547 เมือ่วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จงึออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ จากกลุมประเทศ
ในอนุภมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 ไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่562/2547) เรือ่ง
คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ จากกลมุ
ประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคบัสำหรบันกัศกึษา ทีเ่ขาศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน ตัง้แต
ปการศกึษา 2547 เปนตนไป

ขอ 3 ในประกาศน้ี
นกัศกึษาชาวตางประเทศ หมายถงึ นกัศกึษาทีไ่มไดมสีญัชาตไิทยตามกฎหมายวา

ดวยสญัชาติ
กลมุประเทศในอนุภมิูภาคลมุน้ำโขง หมายถงึ ประเทศลาว เวยีดนาม กมัพูชา

พมา และจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน)
นกัศกึษากลมุท่ี 1 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร วทิยาเขตหนองคาย และคณะอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาน้ี
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุท่ี 2 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดแก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะเทคโนโลยี คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตหนองคาย และคณะอื่น ๆ ในสาขาวิชานี้
โดยกำหนดของมหาวทิยาลยั

นกัศกึษากลมุที ่3 หมายถงึ นกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาทางดานวทิยาศาสตรสขุภาพ
ไดแก นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ยกเวนนกัศกึษาหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑติ) คณะสาธารณสขุศาสตร คณะเภสชัศาสตร คณะเทคนคิการแพทย คณะสตัวแพทยศาสตร
วทิยาเขตหนองคาย และคณะอืน่ ๆ ในสาขาวชิานี ้โดยกำหนดของมหาวิทยาลยั

*******************
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นกัศกึษากลมุที ่4 หมายถึง นกัศกึษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ
และทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

ขอ 4 การเรยีกเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ
จากกลมุประเทศในอนภุมูภิาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตาม
บญัชีที ่1-2 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 5 นกัศกึษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ หรอืบคุคลทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยไมขอรบั
ปรญิญา ทีม่าจากกลมุประเทศในอนุภาคลมุน้ำโขง ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามบัญชทีี ่3-4 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่กีย่วของ
ขอ 7 เงินคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดโดยแนบทายประกาศนี ้จะขอรบัคนืไมได
ขอ 8 นกัศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมเตม็มีสทิธไิดรบับรกิารตาง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบรกิารประกนัอุบัตเิหตุ
8.2 การบริการสขุภาพ
8.3 การบริการของหองสมุด
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
8.8 การจดัทำเอกสารข้ึนทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบัตรประจำตัวนักศกึษาเม่ือแรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลัยอนมุตัปิริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรับบคุคลตามขอ 5 จะไดรบับรกิารเฉพาะขอ 8.3 และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรับนักศกึษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรือประกาศเดิม
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่1 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศึกษา (บาท)

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคฤดรูอน เทากบัคร่ึงหนึง่ของคาธรรมเนยีมภาคการศกึษาปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา  ภาคการศกึษาละ 2,800 บาท

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรืออาจมบีางรายวิชาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลักสูตรทีม่อีงคความรแูละ
เนือ้หาสาระท่ีมคีวามเปนสากล และมกีารจดักจิกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตาง
ประเทศเปนส่ือการเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลักสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

26,000
33,000

37,000

185,000

35,000
45,000

49,000

235,000
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นกัศกึษากลมุที ่4 หมายถึง นกัศกึษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ
และทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

ขอ 4 การเรยีกเกบ็เงนิคาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ
จากกลมุประเทศในอนภุมิูภาคลมุน้ำโขง พ.ศ. 2547 แยกแสดงรายละเอยีดตาม
บญัชีที ่1-2 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 5 นกัศกึษาจากสถาบันการศึกษาอืน่ หรอืบคุคลทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยไมขอรบั
ปรญิญา ทีม่าจากกลมุประเทศในอนุภาคลมุน้ำโขง ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษา
ตามบัญชทีี ่3-4 แนบทายประกาศน้ี

ขอ 6 การเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมอืน่ ๆ  ใหเปนไปตามประกาศทีเ่ก่ียวของ
ขอ 7 เงนิคาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสำหรบันักศกึษาชาวตางประเทศ ทีช่ำระแลว

ตามอตัราการเรยีกเกบ็ทีก่ำหนดโดยแนบทายประกาศนี ้จะขอรบัคนืไมได
ขอ 8 นกัศกึษาทีช่ำระคาธรรมเนยีมเตม็มสีทิธไิดรบับรกิารตาง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให

ดงัรายการตอไปน้ี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
8.1 การบรกิารประกนัอุบัตเิหตุ
8.2 การบรกิารสขุภาพ
8.3 การบรกิารของหองสมุด
8.4 การบรกิารศนูยคอมพวิเตอร
8.5 การบริการสโมสรนักศกึษา
8.6 การบริการกีฬา
8.7 การข้ึนทะเบียนแรกเขาและข้ึนทะเบียนเปนนักศกึษา
8.8 การจดัทำเอกสารข้ึนทะเบยีนแรกเขา 1 ชดุ
8.9 การทำบตัรประจำตัวนักศกึษาเม่ือแรกเขา คนละ 1 บตัร
8.10 การออกใบประมวลผลการศึกษาเม่ือสภามหาวิทยาลยัอนมุติัปริญญา 2 ฉบับ
8.11 การออกหนงัสอืรบัรองคณุวฒุ ิ2 ฉบบั
สทิธสิำหรบับุคคลตามขอ 5 จะไดรบับรกิารเฉพาะขอ 8.3 และ 8.4 เทานัน้

ขอ 9 สำหรับนักศึกษาท่ีเขาศกึษากอนปการศึกษา 2547 ใหใชระเบียบหรือประกาศเดิม
ทีเ่กีย่วของจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2547

                                                (ลงชือ่)    กลุธดิา  ทวมสขุ
                                                  (รองศาสตราจารยกลุธดิา  ทวมสขุ)
                                               รองอธกิารบดฝีายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่1 คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา (บาท)

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาภาคฤดรูอน เทากบัครึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมภาคการศกึษาปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา  ภาคการศกึษาละ 2,800 บาท

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละ
เนือ้หาสาระท่ีมคีวามเปนสากล และมกีารจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตาง
ประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

26,000
33,000

37,000

185,000

35,000
45,000

49,000

235,000
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่2 คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปรญิญาตรีสำหรับนกัศกึษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
(ในกรณีที่จายเปนเงินตราตางประเทศ)

สำหรับอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตางประเทศ
ใหสั่งจายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏในตารางขางลางนี้อัตรานี้ อาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเปลีย่นไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

650
825

925

4,625

875
1,125

1,225

5,875

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาฤดรูอน เทากบัครึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรยีญสหรฐั

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาต ิ(International) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละเนือ้หาสาระ
ที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตางประเทศ
เปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่ 3 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบนัการศึกษาอืน่หรอืบคุคลท่ีลงทะเบยีนเรยีนวิชาโดยไมขอรบัปรญิญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกติ (บาท)

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,400
1,800

2,000

10,200

1,800
2,400

2,600

13,000

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรืออาจมบีางรายวิชาทีใ่ชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลักสูตรทีม่อีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษา
องักฤษเปนส่ือหลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่2 คาธรรมเนียมการศกึษาข้ันปรญิญาตรีสำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
(ในกรณีที่จายเปนเงินตราตางประเทศ)

สำหรบัอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตางประเทศ
ใหสั่งจายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราที่ปรากฏในตารางขางลางน้ีอัตราน้ี อาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเปลีย่นไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee) ตอภาคการศกึษา

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

กลมุนักศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

650
825

925

4,625

875
1,125

1,225

5,875

2. คาธรรมเนยีมการศกึษาฤดรูอน เทากบัครึง่หน่ึงของคาธรรมเนยีมภาคปกติ
3. คาลาพกัการศกึษา ภาคการศกึษาละ 70 เหรยีญสหรฐั

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาต ิ(International) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีมอีงคความรแูละเนือ้หาสาระ
ที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษาตางประเทศ
เปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่ 3 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ
จากสถาบนัการศึกษาอ่ืนหรอืบคุคลทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาโดยไมขอรบัปรญิญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

1. คาธรรมเนยีมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกติ (บาท)

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลกัสตูรปกติ หลกัสตูรนานาชาติและหลักสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

1,400
1,800

2,000

10,200

1,800
2,400

2,600

13,000

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่ 4 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศึกษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบคุคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตาง
ประเทศใหสัง่จายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราท่ีปรากฎในตารางขางลางนีอ้ตัราน้ี อาจมี
การเปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเปลีย่นไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกติ

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

กลมุนกัศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลักสูตรปกติ
อัตราตอหนวยกิต

หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ

อตัราตอหนวยกติ
ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

35
45

50

255

45
60

65

325

หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระที่มีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรทีศ่กึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศกึษา

มหาวทิยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2545

เพือ่ใหการเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีอยใูน
ความดแูลของหนวยงานตาง ๆ เปนไปตามความเหมาะสมกบัสภาวะการณปจจบุนั

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน คร้ังที ่2/2545
เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2545 สภามหาวทิยาลยั จงึกำหนดระเบยีบไวดงันี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอ
พกันกัศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมเกีย่วกบัหอพัก

นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2543”
บรรดา ระเบยีบ ขอบงัคบั คำสัง่ และประกาศอืน่ใด ในสวนทีก่ำหนดไวแลวทีข่ดัหรือแยง

กบัระเบยีบนีใ้หใชระเบียบน้ีแทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“หนวยงาน” หมายถึง คณะ สถาบนั ศนูย สำนกั หรอืหนวยงานทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ที่

เทยีบเทาคณะ และใหหมายความรวมถงึกองกจิการนกัศกึษาและวทิยาเขตหนองคายดวย
ขอ 5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพัก ไดแก คาหองพกั คาประกันกญุแจหองพกั คาประกัน

ของเสียหายภายในหอพัก รวมท้ังคาประแสไฟฟา คาน้ำประปา และคาสาธารณูปโภค
อืน่ ๆ ทีเ่กบ็ในลกัษณะเหมาจาย

ขอ 6 การกำหนดอัตราคาธรรมเนยีมตามขอ 5 ของแตละหนวยงาน ใหทำเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบด ีและอตัราคาธรรมเนียมดงักลาว
ใหมกีารพจิารณาทบทวน ปรบัปรงุ เพ่ือความเหมาะสม ไดตามความจำเปน

ขอ 7 สำหรบัอตัราคาธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษาของแตละหนวยงาน ทีไ่ดประกาศใชอยู
กอนวนัใชระเบยีบนี ้ใหมผีลบงัคบัใชตอไปจนกวาจะมีการกำหนดอตัราคาธรรมเนยีม
ตามระเบียบน้ี

*******************
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บัญชีทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 562/2547)
บญัชทีี ่ 4 คาธรรมเนยีมการศกึษาขัน้ปรญิญาตรสีำหรบันกัศกึษาชาวตางประเทศ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือบคุคลท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมขอรับปริญญา

จากกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

สำหรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาหากเปนการจายโดยการโอนเงินเปนเงินตราตาง
ประเทศใหสัง่จายเปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามอัตราท่ีปรากฎในตารางขางลางนีอ้ตัราน้ี อาจมี
การเปลีย่นแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากอตัราแลกเปลีย่นเงนิเปลีย่นไปอยางมนัียสำคญั

1. คาธรรมเนียมการศกึษา (Tuition fee) ตอหนวยกติ

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

กลมุนักศกึษา
ลักษณะการจัดหลักสูตร

หลักสูตรปกติ
อัตราตอหนวยกิต

หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูร
ทีศ่กึษาเปนภาษาอังกฤษ

อตัราตอหนวยกติ
ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานวทิยาศาสตรสขุภาพ (ยกเวน
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติและ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ)
ดานวิทยาศาสตรสขุภาพหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑติ และ
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ
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หมายเหตุ 1. หลกัสตูรปกต ิ(Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรท่ีใชภาษาไทยเปนส่ือหลกั
ในการเรยีนการสอน และหรอือาจมบีางรายวิชาท่ีใชภาษาตางประเทศเปนสือ่ในการเรียนการสอนดวย
กไ็ด

2. หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีม่อีงคความรแูละ
เนื้อหาสาระท่ีมีความเปนสากล และมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ โดยใชภาษา
ตางประเทศเปนสือ่การเรียนการสอน

3. หลกัสตูรท่ีศกึษาเปนภาษาองักฤษ (English Program) หมายถงึ หลกัสตูรทีใ่ชภาษา
องักฤษเปนสือ่หลักในการเรียนการสอนท้ังหลักสตูร

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศกึษา

มหาวิทยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2545

เพือ่ใหการเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันักศกึษาของมหาวทิยาลยัขอนแกนทีอ่ยใูน
ความดแูลของหนวยงานตาง ๆ เปนไปตามความเหมาะสมกบัสภาวะการณปจจบุนั

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) และ 16(11) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ครัง้ท่ี 2/2545
เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2545 สภามหาวทิยาลัย จงึกำหนดระเบยีบไวดงันี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอ
พกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2545”

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิ “ระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยคาธรรมเนียมเกีย่วกบัหอพัก

นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2543”
บรรดา ระเบยีบ ขอบังคับ คำสัง่ และประกาศอ่ืนใด ในสวนทีก่ำหนดไวแลวทีข่ดัหรอืแยง

กบัระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ 4 ในระเบียบน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“หนวยงาน” หมายถึง คณะ สถาบัน ศนูย สำนกั หรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ที่

เทยีบเทาคณะ และใหหมายความรวมถงึกองกจิการนกัศกึษาและวทิยาเขตหนองคายดวย
ขอ 5 คาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพัก ไดแก คาหองพกั คาประกันกญุแจหองพกั คาประกัน

ของเสียหายภายในหอพัก รวมท้ังคาประแสไฟฟา คาน้ำประปา และคาสาธารณูปโภค
อืน่ ๆ ทีเ่กบ็ในลกัษณะเหมาจาย

ขอ 6 การกำหนดอัตราคาธรรมเนยีมตามขอ 5 ของแตละหนวยงาน ใหทำเปนประกาศ
มหาวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุคณบด ีและอตัราคาธรรมเนยีมดังกลาว
ใหมกีารพจิารณาทบทวน ปรับปรงุ เพือ่ความเหมาะสม ไดตามความจำเปน

ขอ 7 สำหรบัอตัราคาธรรมเนยีมหอพกันกัศกึษาของแตละหนวยงาน ทีไ่ดประกาศใชอยู
กอนวนัใชระเบียบน้ี ใหมผีลบงัคบัใชตอไปจนกวาจะมกีารกำหนดอตัราคาธรรมเนยีม
ตามระเบียบน้ี

*******************
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ขอ 8 ใหอธกิารบดรีกัษาการตามระเบียบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศเก่ียวกบัวธิปีฏิบติั
ซึง่ไมขัดหรอืแยงกับระเบียบนี้

ประกาศ ณ วนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2545

                                                (ลงชือ่)  พลตำรวจเอก   เภา    สารสิน
                                                                           (เภา  สารสนิ)
                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ขอ 8 ใหอธกิารบดีรกัษาการตามระเบียบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศเก่ียวกบัวธิปีฏิบติั
ซึง่ไมขัดหรอืแยงกับระเบียบน้ี

ประกาศ ณ วนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2545

                                                (ลงชือ่)  พลตำรวจเอก   เภา    สารสิน
                                                                           (เภา  สารสนิ)
                                                                  นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน



256



257



258

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 414/2546)
เรือ่ง กำหนดอตัราคาธรรมเนยีมและขอปฏบัิติการเขาพักอาศัย

เปนการชัว่คราวในหอพักนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27)

เพือ่ใหการเรียกเกบ็เงินคาธรรมเนียมการเขาพกัอาศยัเปนการช่ัวคราวในหอพักนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27) ทีอ่ยใูนความดูแลของกจิการนักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน
ดำเนนิไปอยางเหมาะสม ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความขอ 6 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2545 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี
ครัง้ที ่10/2546 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2546 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออกประกาศกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมและขอปฏบิตักิารเขาพกัอาศยัเปนการช่ัวคราวในหอพักนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
ดงัตอไปน้ี

1. คาธรรมเนยีมการเขาพกั
1.1 ผเูขาพกัทีเ่ปนนกัเรียน/นกัศกึษา คนละ 40 บาท/ คืน
1.2 ผเูขาพกัทีไ่มใชนักเรียน/นกัศกึษา คนละ 60 บาท/คืน

2. คาประกันกญุแจ ดอกละ 100 บาท
3. ขอปฏิบตัใินการเขาพกั

3.1 ผูเขาพักจะตองขออนุญาตตองานหอพักนักศึกษา เมื่อไดรับอนุญาตและชำระ
คาธรรมเนียมการเขาพกัเรยีบรอยแลว จงึจะเขาพกัได

3.2 ผเูขาพกัตองวางเงนิมดัจำกญุแจหองพกั โดยจะคนืเงินให เมือ่นำกญุแจมาคนื
และไมมกีารชำรดุเสียหายของทรพัยสินภายในหองพัก

3.3 ในกรณีท่ีผเูขาพกัทำวสัด-ุครภุณัฑ และทรัพยสนิในหองพกัเสียหาย ผเูขาพกั
ตองรบัผดิชอบชดใชคาเสยีหายตามราคาทีม่หาวทิยาลยัประเมนิ

3.4 มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบกรณีทรัพยสินสวนตัวของผูเขาพักสูญหาย ไมวา
จะดวยเหตใุด

3.5 ผเูขาพกัจะตองปฏิบตัติามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย หอพกันกัศกึษา
พ.ศ. 2544 ทกุประการ

ทัง้นี ้ ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่ 3  มถินุายน  พ.ศ.  2546

                   (ลงชือ่)   ลิขติ  อมาตยคง
                                   (ผชูวยศาสตราจารยลิขิต   อมาตยคง)

                                                          รองอธิการบดฝีายพฒันานกัศกึษา
                                                 ปฏิบติัราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

*******************
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 414/2546)
เร่ือง กำหนดอตัราคาธรรมเนยีมและขอปฏบัิติการเขาพักอาศัย

เปนการชัว่คราวในหอพักนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27)

เพือ่ใหการเรียกเกบ็เงนิคาธรรมเนียมการเขาพกัอาศยัเปนการชัว่คราวในหอพักนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน (หอพกัที ่1-27) ทีอ่ยใูนความดูแลของกิจการนักศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน
ดำเนนิไปอยางเหมาะสม ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความขอ 6 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน
วาดวย คาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันักศกึษา พ.ศ. 2545 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี
ครัง้ที ่10/2546 เมือ่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2546 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออกประกาศกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมและขอปฏบิตักิารเขาพกัอาศยัเปนการช่ัวคราวในหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
ดงัตอไปน้ี

1. คาธรรมเนยีมการเขาพกั
1.1 ผเูขาพักท่ีเปนนกัเรยีน/นกัศกึษา คนละ 40 บาท/ คืน
1.2 ผเูขาพักท่ีไมใชนักเรียน/นกัศกึษา คนละ 60 บาท/คืน

2. คาประกันกญุแจ ดอกละ 100 บาท
3. ขอปฏิบตัใินการเขาพกั

3.1 ผูเขาพักจะตองขออนุญาตตองานหอพักนักศึกษา เมื่อไดรับอนุญาตและชำระ
คาธรรมเนียมการเขาพกัเรยีบรอยแลว จงึจะเขาพกัได

3.2 ผเูขาพกัตองวางเงนิมัดจำกญุแจหองพกั โดยจะคนืเงนิให เมือ่นำกญุแจมาคนื
และไมมกีารชำรดุเสียหายของทรพัยสินภายในหองพัก

3.3 ในกรณท่ีีผเูขาพกัทำวสัด-ุครภุณัฑ และทรัพยสนิในหองพกัเสยีหาย ผเูขาพกั
ตองรบัผิดชอบชดใชคาเสยีหายตามราคาทีม่หาวทิยาลยัประเมนิ

3.4 มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบกรณีทรัพยสินสวนตัวของผูเขาพักสูญหาย ไมวา
จะดวยเหตใุด

3.5 ผเูขาพกัจะตองปฏบัิตติามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย หอพกันกัศกึษา
พ.ศ. 2544 ทกุประการ

ทัง้นี ้ ตัง้แตบัดน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วนัที ่ 3  มถินุายน  พ.ศ.  2546

                   (ลงชือ่)   ลิขติ  อมาตยคง
                                   (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต   อมาตยคง)

                                                          รองอธิการบดฝีายพฒันานกัศึกษา
                                                 ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

*******************
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 2529/2556)
เรือ่ง อตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงอตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร ใหสอดคลอง
และรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประโยชนตอการบริหารจดัการภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน และบงัเกดิผลดตีอทางราชการ

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1)(2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชุมคณบด ีในคราวประชมุ ครัง้ที่
10/2556 เมือ่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 จงึประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมของศนูยคอมพวิเตอร
ดังนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรือ่ง อตัราคาธรรมเนยีม
ของศนูยคอมพิวเตอร”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบบัที ่150/2543 เรือ่ง อตัราคาใชจาย

บรกิารของศนูยคอมพวิเตอร
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการประจำศูนยฯ หมายความวา คณะกรรมการประจำศูนย

คอมพวิเตอร
“คณะ” หมายความวา คณะ บณัฑติวิทยาลยั วทิยาลยั

สถาบัน สำนกั ศนูยหรอืหนวยงาน
ทีเ่รยีกช่ืออยางอืน่ท่ีเทยีบเทาคณะ

“บคุลากร” หมายความวา อาจารย ขาราชการ พนกังาน
มหาวทิยาลยั ลกูจางประจำ
พนกังานราชการ
ลกูจางมหาวทิยาลยั
พนกังานหนวยงานในกำกบั
และลูกจางโครงการในสังกดั
มหาวทิยาลยัขอนแกน

********************
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 2529/2556)
เรือ่ง อตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร

โดยท่ีเหน็เปนการสมควรปรับปรุงอตัราคาธรรมเนียมของศูนยคอมพิวเตอร ใหสอดคลอง
และรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประโยชนตอการบรหิารจดัการภายใน
มหาวทิยาลยัขอนแกน และบงัเกดิผลดตีอทางราชการ

ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1)(2) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี ในคราวประชมุ ครัง้ที่
10/2556 เมือ่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 จงึประกาศกำหนดอตัราคาธรรมเนยีมของศนูยคอมพวิเตอร
ดังนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง อตัราคาธรรมเนยีม
ของศนูยคอมพวิเตอร”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่150/2543 เรือ่ง อตัราคาใชจาย

บรกิารของศนูยคอมพวิเตอร
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการประจำศูนยฯ หมายความวา คณะกรรมการประจำศูนย

คอมพวิเตอร
“คณะ” หมายความวา คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั

สถาบัน สำนกั ศนูยหรอืหนวยงาน
ทีเ่รยีกช่ืออยางอืน่ทีเ่ทยีบเทาคณะ

“บคุลากร” หมายความวา อาจารย ขาราชการ พนกังาน
มหาวทิยาลยั ลกูจางประจำ
พนกังานราชการ
ลกูจางมหาวทิยาลยั
พนกังานหนวยงานในกำกบั
และลูกจางโครงการในสังกดั
มหาวทิยาลยัขอนแกน

********************
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“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษามหาวทิยาลยั
ขอนแกน

“ภาคการศกึษา” หมายความวา ภาคการศกึษาตน และภาคการ
ศกึษาปลายโดยรวมภาคการ
ศกึษาพเิศษ

ขอ 5 ผใูชบริการ จำแนกเปน
5.1 บคุลากร
5.2 นกัศกึษา
5.3 ผูใชบริการในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของคณะ/หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยัทีเ่กบ็เงินคาลงทะเบยีนหรอืไดรบัเงนิสนบัสนนุ
5.4 สวนราชการอ่ืน รฐัวสิาหกิจ บรษัิทเอกชน และบุคคลท่ัวไป

ขอ 6 อตัราคาธรรมเนยีม
6.1 อตัราคาธรรมเนยีมออกรหสัผานบญัชีผใูชงาน (Password) อนิเทอรเนต็

6.2 การใหบริการพัฒนาโปรแกรมและประมวลผลโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศนูยคอมพวิเตอรคิดคาธรรมเนยีมตามระดบัความยากงายของงานและปรมิาณงาน โดยการจดัทำเปน
รายละเอียดขอตกลงท่ีชดัเจน

6.3 อตัราคาธรรมเนยีมใชหองปฏบิตักิารไมโครคอมพวิเตอร

ผใูชบริการตามขอ
อตัราคาธรรมเนียม/วัน/

1 บญัชีผใูชงาน
อตัราคาธรรมเนียม/
เดือน/1บัญชผีใูชงาน

5.1
5.2
5.3
5.4

-
-

10 บาท
10 บาท

-
-

300 บาท
300 บาท

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/วนัละ
5.1
5.2
5.3

-
-

500 บาท
1,000 บาท5.4

6.4 อตัราคาธรรมเนยีมเครือ่งคอมพวิเตอรสำหรบัหองฝกอบรม

6.5 อตัราคาธรรมเนยีมเคร่ืองคอมพิวเตอรนอกสถานที่

6.6 อตัราคาธรรมเนยีมหอง VCD Conference พรอมอปุกรณ

6.7 อตัราคาธรรมเนยีมตรวจขอสอบดวยระบบคอมพวิเตอร
(1) คาธรรมเนียมอานกระดาษคำตอบแผนละ 3 บาท
(2) คาธรรมเนยีมประมวลผลกระดาษคำตอบ

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

200 บาท
200 บาท
200 บาท
200 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

300 บาท
300 บาท
300 บาท
300 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/ครัง้
5.1
5.2
5.3

-
-

2,000 บาท
2,000 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/หนึง่รายงาน
5.1
5.2
5.3

500 บาท
500 บาท
500 บาท

1,000 บาท5.4



271

“นกัศึกษา” หมายความวา นักศกึษามหาวทิยาลยั
ขอนแกน

“ภาคการศกึษา” หมายความวา ภาคการศกึษาตน และภาคการ
ศกึษาปลายโดยรวมภาคการ
ศกึษาพเิศษ

ขอ 5 ผใูชบริการ จำแนกเปน
5.1 บคุลากร
5.2 นกัศึกษา
5.3 ผูใชบริการในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของคณะ/หนวยงานภายใน

มหาวทิยาลยัทีเ่กบ็เงนิคาลงทะเบยีนหรอืไดรบัเงนิสนบัสนนุ
5.4 สวนราชการอ่ืน รฐัวสิาหกิจ บรษัิทเอกชน และบุคคลทัว่ไป

ขอ 6 อตัราคาธรรมเนยีม
6.1 อตัราคาธรรมเนยีมออกรหสัผานบญัชีผใูชงาน (Password) อนิเทอรเนต็

6.2 การใหบริการพัฒนาโปรแกรมและประมวลผลโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศนูยคอมพวิเตอรคิดคาธรรมเนยีมตามระดบัความยากงายของงานและปรมิาณงาน โดยการจดัทำเปน
รายละเอียดขอตกลงท่ีชดัเจน

6.3 อตัราคาธรรมเนยีมใชหองปฏบิตักิารไมโครคอมพวิเตอร

ผใูชบริการตามขอ
อตัราคาธรรมเนียม/วัน/

1 บญัชีผใูชงาน
อตัราคาธรรมเนียม/
เดอืน/1บัญชผีใูชงาน

5.1
5.2
5.3
5.4

-
-

10 บาท
10 บาท

-
-

300 บาท
300 บาท

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/วนัละ
5.1
5.2
5.3

-
-

500 บาท
1,000 บาท5.4

6.4 อตัราคาธรรมเนยีมเครือ่งคอมพวิเตอรสำหรบัหองฝกอบรม

6.5 อตัราคาธรรมเนียมเครือ่งคอมพวิเตอรนอกสถานที่

6.6 อตัราคาธรรมเนยีมหอง VCD Conference พรอมอปุกรณ

6.7 อตัราคาธรรมเนยีมตรวจขอสอบดวยระบบคอมพวิเตอร
(1) คาธรรมเนียมอานกระดาษคำตอบแผนละ 3 บาท
(2) คาธรรมเนยีมประมวลผลกระดาษคำตอบ

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

200 บาท
200 บาท
200 บาท
200 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/วัน/เคร่ือง
5.1
5.2
5.3

300 บาท
300 บาท
300 บาท
300 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/ครัง้
5.1
5.2
5.3

-
-

2,000 บาท
2,000 บาท5.4

ผใูชบริการตามขอ อตัราคาธรรมเนียม/หนึง่รายงาน
5.1
5.2
5.3

500 บาท
500 บาท
500 บาท

1,000 บาท5.4
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6.8 คาธรรมเนยีมหองบรกิารไอทคีลนิิก
(1) คาธรรมเนียมตรวจซอมคอมพิวเตอร (ไมรวมคาอปุกรณและอะไหล)

เคร่ืองละ 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร ระบบโปรแกรม กำจดัไวรสั

คอมพวิเตอรเครือ่งละ 300 บาท
6.9 คาธรรมเนยีมพมิพผลดวยเครือ่งพมิพเลเซอร

(1) กระดาษ A4 คาบรกิารหนาละ 2 บาท สำหรบัการพมิพทัว่ไป
คาบริการหนาละ 5 บาท สำหรบัการพิมพกราฟฟก

(2) กระดาษ F4 คาบรกิารหนาละ 5 บาท สำหรบัการพมิพทัว่ไป/
คาบริการหนาละ 7 บาท สำหรบัการพิมพกราฟฟก

6.10คาธรรมเนยีมพมิพสแีบบขอความ
(1) ภาพขนาด A3 คาบรกิารหนาละ 50 บาท
(2) ภาพขนาด A4 คาบรกิารหนาละ 20 บาท

6.11คาธรรมเนยีมพมิพสแีบบรปูภาพ
(1) ภาพขนาด A3 หนาละ 100 บาท
(2) ภาพขนาด A4 หนาละ 40 บาท

ขอ 7 อัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ใหผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
เปนผกูำหนดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย

ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญหาในการตีความหรือ
ปญหาในทางปฏบิติัตามประกาศน้ี ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยัและใหถอืเปนทีส่ดุ

จงึประกาศใหทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ  ณ  วนัที ่4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(ลงช่ือ)    กติติชยั  ไตรรัตนศิริชยั
                             (รองศาสตราจารยกติติชยั  ไตรรตันศริชิยั)

                                                            อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 554/2545)
เร่ือง การเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ

การขอเปลีย่นแปลงรายการลงทะเบยีนวิชาเรยีน และการขอตรวจสอบรหัสผาน
เขาระบบทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนช่ือสกุลภาษาอังกฤษ การขอ
เปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน
สงูสดุ

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แหงพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบดวยขอ 8 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2540 โดยความเหน็ชอบ
ของท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังท่ี 16/2545 เมือ่วันที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2546 จงึออกประกาศ
เกีย่วกับการเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนช่ือหรือชือ่สกุลภาษาอังกฤษ การขอเปล่ียนแปลงรายการ
ลงทะเบยีนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนักศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีและระดับบณัฑติศกึษาไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง การเกบ็คาธรรมเนยีม
การขอเปล่ียนช่ือหรือชือ่สกลุภาษาอังกฤษ การขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียน
วชิาเรยีนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา ของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบณัฑิตศกึษา”

ขอ 2 ใหใชประกาศน้ีตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2545 เปนตนไป ประกาศ
อืน่ใดซ่ึงขดัหรือแยงกบัประกาศน้ีใหใชประกาศฉบับนีแ้ทน

ขอ 3 ในประกาศน้ี
คาธรรมเนยีมขอเปลีย่นชือ่หรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ หมายถงึ คาธรรมเนยีมทีต่องชำระ

เมือ่นกัศึกษาหรอืผสูำเร็จการศกึษาแจงความประสงคขอแกไขชือ่หรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ
คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนกัศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนียม

ทีต่องชำระเมือ่นกัศกึษาแจงความประสงคขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา
คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีตองชำระ

เม่ือนักศกึษาไดรบัอนุมตัใิหเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน/เพิม่/ถอน รายวิชาทีเ่รียน
เปนกรณีพเิศษ
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6.8 คาธรรมเนยีมหองบรกิารไอทคีลนิิก
(1) คาธรรมเนียมตรวจซอมคอมพิวเตอร (ไมรวมคาอปุกรณและอะไหล)

เครือ่งละ 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมตดิตัง้ระบบปฏบิตักิาร ระบบโปรแกรม กำจดัไวรสั

คอมพวิเตอรเครือ่งละ 300 บาท
6.9 คาธรรมเนยีมพมิพผลดวยเครือ่งพมิพเลเซอร

(1) กระดาษ A4 คาบรกิารหนาละ 2 บาท สำหรับการพิมพทัว่ไป
คาบริการหนาละ 5 บาท สำหรบัการพิมพกราฟฟก

(2) กระดาษ F4 คาบรกิารหนาละ 5 บาท สำหรบัการพิมพทัว่ไป/
คาบริการหนาละ 7 บาท สำหรบัการพิมพกราฟฟก

6.10คาธรรมเนยีมพมิพสแีบบขอความ
(1) ภาพขนาด A3 คาบรกิารหนาละ 50 บาท
(2) ภาพขนาด A4 คาบรกิารหนาละ 20 บาท

6.11คาธรรมเนยีมพมิพสแีบบรปูภาพ
(1) ภาพขนาด A3 หนาละ 100 บาท
(2) ภาพขนาด A4 หนาละ 40 บาท

ขอ 7 อัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ใหผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
เปนผกูำหนดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย

ขอ 8 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญหาในการตีความหรือ
ปญหาในทางปฏบิตัติามประกาศน้ี ใหอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยัและใหถอืเปนทีส่ดุ

จงึประกาศใหทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ  ณ  วนัที ่4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(ลงช่ือ)    กติติชยั  ไตรรัตนศิริชัย
                             (รองศาสตราจารยกติตชัิย  ไตรรตันศริชัิย)

                                                            อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 554/2545)
เร่ือง การเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุลภาษาอังกฤษ

การขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบยีนวชิาเรยีน และการขอตรวจสอบรหัสผาน
เขาระบบทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนช่ือสกุลภาษาอังกฤษ การขอ
เปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนักศกึษา
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน
สงูสดุ

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(2) แหงพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบดวยขอ 8 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2540 โดยความเหน็ชอบ
ของท่ีประชุมคณบดีคราวประชุมคร้ังที ่16/2545 เม่ือวันที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2546 จงึออกประกาศ
เกีย่วกับการเก็บคาธรรมเนียม การขอเปล่ียนช่ือหรือชือ่สกุลภาษาอังกฤษ การขอเปล่ียนแปลงรายการ
ลงทะเบยีนวิชาเรยีนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษาของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีและระดับบณัฑติศกึษาไวดงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง การเกบ็คาธรรมเนยีม
การขอเปล่ียนช่ือหรือชือ่สกลุภาษาอังกฤษ การขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียน
วชิาเรยีนและการขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา ของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบณัฑติศกึษา”

ขอ 2 ใหใชประกาศน้ีตัง้แตภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2545 เปนตนไป ประกาศ
อืน่ใดซ่ึงขดัหรือแยงกบัประกาศน้ีใหใชประกาศฉบับนีแ้ทน

ขอ 3 ในประกาศน้ี
คาธรรมเนียมขอเปล่ียนชือ่หรือชือ่สกลุภาษาองักฤษ หมายถงึ คาธรรมเนยีมทีต่องชำระ

เมือ่นกัศกึษาหรอืผสูำเรจ็การศกึษาแจงความประสงคขอแกไขชือ่หรอืชือ่สกลุภาษาองักฤษ
คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบียนนกัศกึษา หมายถงึ คาธรรมเนยีม

ทีต่องชำระเมือ่นกัศกึษาแจงความประสงคขอตรวจสอบรหสัผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา
คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน หมายถึง คาธรรมเนียมท่ีตองชำระ

เม่ือนักศกึษาไดรบัอนุมตัใิหเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรยีน/เพิม่/ถอน รายวิชาทีเ่รียน
เปนกรณีพเิศษ
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ขอ 4 อตัราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ในขอ 3 ใหเรยีกเกบ็ดังนี้
4.1 คาธรรมเนียมขอเปล่ียนชือ่หรอืช่ือสกลุภาษาองักฤษ คร้ังละ 50 บาท
4.2 คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน รายการละ 30 บาท
4.3 คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา ครัง้ละ 10

ขอ 5 ใหผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผลรกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19 สงิหาคม  พ.ศ. 2545

                               (ลงชือ่)  สรรชยั  ธรีพงศภกัดี
                                               (รองศาสตราจารยสรรชยั  ธรีพงศภกัด)ี
                                                       รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                           รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 709/2533)
เร่ือง การตรวจสอบและการจดัเก็บหนีส้นินกัศกึษา

เพื่อใหการถือปฏิบัติของคณะและหนวยงานตาง ๆ ในการตรวจสอบและจัดเก็บหนี้สิน
นกัศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน เปนไปอยางมีประสทิธภิาพ จงึเหน็ควรประกาศดงันี้

1. ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง การตรวจสอบและการจดัเก็บ
หนีส้นินกัศกึษา”

2. ใหใชประกาศนีต้ัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
3. “หนีส้นิ” ในประกาศน้ีหมายถึง

3.1 คางสงหนงัสือหรอืคางชำระคาปรบัหนงัสือเกนิกำหนดสงของหอสมดุกลางหรอื
หองสมดุคณะ

3.2 คางสงวสัดอุปุกรณการศกึษา
3.3 คางชำระคาเสยีหายในหองปฏบิตักิาร
3.4 คางชำระคาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศกึษา
3.5 คางชำระคาเสยีหายในหอพกั
3.6 คางชำระเงินยืมจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
3.7 คางชำระหน้ีสนิอืน่ ๆ กบัมหาวิทยาลยั

4. ใหหนวยงานเจาของหน้ีสินประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีมีหนี้สิน ภายใน 7 วันหลัง
จากวันปดภาคการศกึษา แลวแจงใหคณะทีน่กัศกึษาสังกดัทราบ เพือ่ใหนักศกึษาไปชำระเงนิตามวัน
เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด

5. กรณีนักศึกษามีหนี้สินระหวางภาคการศึกษา และยังมีสภาพการเปนนักศึกษาใน
ภาคการศกึษา หรือปการศกึษาถดัไป

5.1 นกัศกึษาตองไปชำระเงนิตามกำหนดวัน เวลา และสถานทีต่ามประกาศของหนวยงาน
เจาของหนีส้นิ

5.2 เมือ่ครบกำหนดเวลาใหนักศกึษาชำระเงินตามประกาศตามขอ 5.1แลวหากมี
นกัศกึษายงัไมชำระเงนิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิรวบรวมรายชือ่พรอมจำนวน
หนีส้นิของนักศกึษาท่ียงัไมชำระเงิน แจงกองบริการการศึกษาเพ่ือจัดทำเปน
ประกาศมหาวิทยาลัยระงับการแจงผลการเรียน การชำระคาธรรมเนียมเพ่ือ
ตอทะเบียนนักศกึษา การลงทะเบียนรายวิชาหรืออืน่ ๆ  แลวสงประกาศใหหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของทราบ

*******************
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ขอ 4 อตัราคาธรรมเนยีมตาง ๆ ในขอ 3 ใหเรยีกเกบ็ดงัน้ี
4.1 คาธรรมเนยีมขอเปล่ียนช่ือหรอืช่ือสกลุภาษาองักฤษ คร้ังละ 50 บาท
4.2 คาธรรมเนียมขอเปล่ียนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียน รายการละ 30 บาท
4.3 คาธรรมเนียมขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบทะเบยีนนกัศกึษา ครัง้ละ 10

ขอ 5 ใหผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผลรกัษาการใหเปนไปตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19 สงิหาคม  พ.ศ. 2545

                               (ลงชือ่)  สรรชยั  ธรีพงศภกัดี
                                               (รองศาสตราจารยสรรชยั  ธรีพงศภกัด)ี
                                                       รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                           รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 709/2533)
เรือ่ง การตรวจสอบและการจัดเกบ็หน้ีสนินกัศกึษา

เพื่อใหการถือปฏิบัติของคณะและหนวยงานตาง ๆ ในการตรวจสอบและจัดเก็บหนี้สิน
นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ จงึเหน็ควรประกาศดงันี้

1. ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง การตรวจสอบและการจดัเกบ็
หนีส้นินกัศกึษา”

2. ใหใชประกาศนีต้ัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
3. “หนีส้นิ” ในประกาศน้ีหมายถึง

3.1 คางสงหนงัสอืหรือคางชำระคาปรบัหนงัสอืเกินกำหนดสงของหอสมดุกลางหรอื
หองสมดุคณะ

3.2 คางสงวสัดอุปุกรณการศกึษา
3.3 คางชำระคาเสยีหายในหองปฏบิตักิาร
3.4 คางชำระคาธรรมเนยีมเกีย่วกบัหอพกันกัศกึษา
3.5 คางชำระคาเสยีหายในหอพกั
3.6 คางชำระเงินยืมจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
3.7 คางชำระหน้ีสนิอืน่ ๆ กบัมหาวิทยาลัย

4. ใหหนวยงานเจาของหน้ีสินประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีมีหนี้สิน ภายใน 7 วันหลัง
จากวนัปดภาคการศกึษา แลวแจงใหคณะท่ีนกัศกึษาสงักดัทราบ เพ่ือใหนักศกึษาไปชำระเงนิตามวนั
เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด

5. กรณีนักศึกษามีหน้ีสินระหวางภาคการศึกษา และยังมีสภาพการเปนนักศึกษาใน
ภาคการศกึษา หรอืปการศกึษาถดัไป

5.1 นกัศกึษาตองไปชำระเงินตามกำหนดวนั เวลา และสถานท่ีตามประกาศของหนวยงาน
เจาของหนีส้นิ

5.2 เมือ่ครบกำหนดเวลาใหนักศกึษาชำระเงินตามประกาศตามขอ 5.1แลวหากมี
นกัศกึษายงัไมชำระเงนิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิรวบรวมรายชือ่พรอมจำนวน
หนีส้นิของนักศกึษาท่ียงัไมชำระเงิน แจงกองบริการการศึกษาเพ่ือจัดทำเปน
ประกาศมหาวิทยาลัยระงับการแจงผลการเรียน การชำระคาธรรมเนียมเพ่ือ
ตอทะเบียนนักศกึษา การลงทะเบียนรายวิชาหรืออืน่ ๆ  แลวสงประกาศใหหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของทราบ

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



276

5.3 เม่ือหนวยงานท่ีเกีย่วของไดรับประกาศตามขอ 5.2 แลวตองระงบัการแจงผล
การเรยีนทกุรายวชิาหรอืระงบัการชำระคาธรรมเนยีมเพือ่ตอทะเบยีนนกัศกึษา หรอื
ระงบัการรับลงทะเบียนรายวชิา หรอืระงบัการใหบรกิารอืน่ ๆ  เวนแตนักศกึษา
ทีม่รีายช่ือตามประกาศดังกลาว ไดแสดงใบเสร็จรับเงนิหรอืหลกัฐานอื่นท่ีหนวยงาน
เจาของหนีส้นิออกใหนักศกึษา

6. กรณีนักศึกษาขอลาออกจากการเปนนักศึกษา คณะตองตรวจสอบหน้ีสินนักศึกษา
ดงักลาวกบัหนวยงานเจาของหนีส้นิใหเปนท่ีเรียบรอย แลวดำเนินการตอไป

7. กรณีนักศึกษาพนสภาพเน่ืองจากตกออก หรอืไมตอทะเบียนนักศกึษา หรอืไมลงทะเบียน
วชิาเรยีน โดยไมลาพกัการศกึษา หรอือืน่ ๆ

7.1 ใหกองบริการการศึกษา สงประกาศรายช่ือนักศึกษาพนสภาพเน่ืองจากเหตุดังกลาว
ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิตรวจสอบ

7.2 เมือ่หนวยงานเจาของหน้ีสนิ ตรวจสอบพบวานกัศึกษาทีพ่นสภาพเนือ่งจากเหตุ
ดงักลาวมหีนีส้นิ ใหแจงกองบรกิารการศกึษา เพือ่ขอหกัเงนิคาประกนัของเสยีหาย
ทัว่ไป

7.3 หากเงนิคาประกนัของเสยีหายทัว่ไปไมเพียงพอชำระหน้ีสนิ ใหกองบริการการศึกษา
ทำเรือ่งแจงผปูกครองนักศกึษานัน้ เพือ่ใหชำระหนีส้นิทีเ่หลอื

8. กรณนัีกศกึษาสำเรจ็การศกึษา
8.1 เม่ือคณะไดรับประกาศรายช่ือนักศกึษา พรอมจำนวนหน้ีสนิจากหนวยงานเจาของ

หนีส้นิแลว ตองแจงใหนักศกึษาไปชำระหนีส้นิ ใหเรยีบรอยกอนนำเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะรบัรองการสำเรจ็การศกึษา

8.2 เม่ือคณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษาแลว ใหคณะแจงรายชือ่
ผสูำเรจ็การศึกษาไปยังกองกลาง เพือ่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัปิริญญา
พรอมกบัแจงใหกองบรกิารการศกึษาทราบเพือ่จดัเตรยีมปรญิญาบตัรและ
รายชือ่ผสูำเรจ็การศกึษาตอไป

8.3 สำหรบัคณะทีม่นีกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา ในชวงเวลาทีแ่ตกตางจากคณะ
อืน่ ๆ  ใหคณะแจงรายชือ่นกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาใหหนวยงานเจาของหนีส้นิ
ตรวจสอบ หรือแจงใหนักศึกษาใชใบแจงผลการตรวจสอบหน้ีสนิท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนดดำเนินการตรวจสอบและชำระหนีส้นิใหเรยีบรอยแลวดำเนนิการตามขอ
8.1, 8.2 ตอไป

9. กรณนัีกศกึษาไมชำระหนีส้นิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิรวบรวมรายชือ่พรอมจำนวน
หนีส้นิแจงกองบริการการศึกษา เพือ่จดัทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย แลวแจงใหคณะหรือหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของระงบัการดำเนนิการ ดงันี้

9.1 แจงผลการศกึษาทกุวิชา
9.2 ลงทะเบยีนวชิาเรยีน หรอืตอทะเบยีนนกัศกึษา
9.3 ลาออกจากการเปนนกัศกึษา
9.4 อนมุตัปิรญิญา
9.5 ออกหนงัสือรบัรองตาง ๆ
9.6 การใหบรกิารตาง ๆ

10. ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 ธนัวาคม  2533

                                                    (ลงชือ่)  นพดล  ทองโสภติ
                                                      (นายนพดล  ทองโสภติ)
                                                  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

หมายเหตุ  การตรวจสอบและการจดัเกบ็หนีส้นินกัศกึษาปจจบุนัไดโอนไปอยใูนภาระงานของสำนกั
ทะเบยีนและประมวลผล ซึง่ไดแยกหนวยงานออกจากกองบรกิารการศกึษา
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5.3 เม่ือหนวยงานท่ีเกีย่วของไดรับประกาศตามขอ 5.2 แลวตองระงับการแจงผล
การเรยีนทกุรายวชิาหรอืระงบัการชำระคาธรรมเนยีมเพือ่ตอทะเบยีนนกัศกึษา หรือ
ระงบัการรบัลงทะเบียนรายวชิา หรอืระงบัการใหบริการอ่ืน ๆ  เวนแตนักศกึษา
ทีม่รีายช่ือตามประกาศดงักลาว ไดแสดงใบเสร็จรับเงินหรอืหลกัฐานอ่ืนท่ีหนวยงาน
เจาของหนีส้นิออกใหนักศกึษา

6. กรณีนักศึกษาขอลาออกจากการเปนนักศึกษา คณะตองตรวจสอบหน้ีสินนักศึกษา
ดงักลาวกบัหนวยงานเจาของหนีส้นิใหเปนท่ีเรียบรอย แลวดำเนินการตอไป

7. กรณีนักศึกษาพนสภาพเน่ืองจากตกออก หรอืไมตอทะเบียนนักศึกษา หรอืไมลงทะเบียน
วชิาเรยีน โดยไมลาพกัการศกึษา หรอือืน่ ๆ

7.1 ใหกองบริการการศึกษา สงประกาศรายช่ือนักศกึษาพนสภาพเน่ืองจากเหตุดงักลาว
ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิตรวจสอบ

7.2 เม่ือหนวยงานเจาของหน้ีสนิ ตรวจสอบพบวานักศกึษาท่ีพนสภาพเนือ่งจากเหตุ
ดงักลาวมหีนีส้นิ ใหแจงกองบรกิารการศกึษา เพ่ือขอหกัเงนิคาประกนัของเสยีหาย
ทัว่ไป

7.3 หากเงนิคาประกันของเสยีหายทัว่ไปไมเพียงพอชำระหน้ีสนิ ใหกองบรกิารการศึกษา
ทำเรือ่งแจงผปูกครองนักศกึษานัน้ เพือ่ใหชำระหน้ีสนิทีเ่หลอื

8. กรณนัีกศกึษาสำเรจ็การศกึษา
8.1 เม่ือคณะไดรบัประกาศรายช่ือนักศกึษา พรอมจำนวนหน้ีสนิจากหนวยงานเจาของ

หนีส้นิแลว ตองแจงใหนักศกึษาไปชำระหนีส้นิ ใหเรยีบรอยกอนนำเสนอ
คณะกรรมการประจำคณะรบัรองการสำเรจ็การศกึษา

8.2 เม่ือคณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษาแลว ใหคณะแจงรายช่ือ
ผสูำเร็จการศึกษาไปยังกองกลาง เพือ่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัปิริญญา
พรอมกบัแจงใหกองบรกิารการศกึษาทราบเพือ่จัดเตรยีมปรญิญาบตัรและ
รายชือ่ผสูำเรจ็การศกึษาตอไป

8.3 สำหรบัคณะทีม่นีกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษา ในชวงเวลาทีแ่ตกตางจากคณะ
อืน่ ๆ  ใหคณะแจงรายชือ่นกัศกึษาทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาใหหนวยงานเจาของหนีส้นิ
ตรวจสอบ หรอืแจงใหนักศึกษาใชใบแจงผลการตรวจสอบหน้ีสนิทีม่หาวิทยาลัย
กำหนดดำเนนิการตรวจสอบและชำระหนีส้นิใหเรยีบรอยแลวดำเนินการตามขอ
8.1, 8.2 ตอไป

9. กรณีนักศกึษาไมชำระหนีส้นิ ใหหนวยงานเจาของหนีส้นิรวบรวมรายชือ่พรอมจำนวน
หนีส้นิแจงกองบริการการศึกษา เพือ่จดัทำเปนประกาศมหาวิทยาลัย แลวแจงใหคณะหรือหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของระงบัการดำเนนิการ ดงัน้ี

9.1 แจงผลการศกึษาทกุวชิา
9.2 ลงทะเบยีนวชิาเรยีน หรือตอทะเบยีนนกัศกึษา
9.3 ลาออกจากการเปนนักศกึษา
9.4 อนมุตัปิรญิญา
9.5 ออกหนังสือรบัรองตาง ๆ
9.6 การใหบรกิารตาง ๆ

10. ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13 ธนัวาคม  2533

                                                    (ลงชือ่)  นพดล  ทองโสภติ
                                                      (นายนพดล  ทองโสภติ)
                                                  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

หมายเหตุ  การตรวจสอบและการจดัเกบ็หนีส้นินกัศกึษาปจจบัุนไดโอนไปอยใูนภาระงานของสำนกั
ทะเบยีนและประมวลผล ซึง่ไดแยกหนวยงานออกจากกองบรกิารการศกึษา





หมวดที่ 3

วินัยนักศึกษา



280

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสถานศึกษา
*******************

 โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอรไดกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และ

อาชญากรรม สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงไดออก

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอร ลดปญหาและผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางสุขภาพ

ของประชาชน สรางความตระหนักถึงพิษภัย และปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องด่ืม

แอลกอฮอรโดยงาย ซึ่งพระราชบัญญัติขางตนมีผลบังคับใชตั้งแต ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

เปนตนไป

 เพื่อปองกันเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน นิสิตนักศึกษา มิใหเขาถึงเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอรโดยงาย รวมถึงการลดปญหาและผลกระทบตาง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอให

สถานศึกษาทุกระดับดําเนินการและปฏิบัติ ดังนี้

 ๑.  ควบคุมใหปฏิบัติตามมาตรการ/ขอกําหนดที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอรอยางเครงครัด โดยเฉพาะการหามไมใหมีการขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทุกชนิดในสถานศึกษาและหอพักของสถานศึกษา การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แกบุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณและการหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษา 

(ยกเวนบริเวณจัดไวเปนท่ีพักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถาน

ศึกษาที่สอนผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไ่ดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ)

 ๒.  ประชาสัมพันธและใหการเรียนรูมาตรการตางๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอร พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหบุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน

ไดรับทราบ

 ๓.  บุคลากรในสถานศกึษาตองปฏบิตัติามพระราชบญัญติัควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางเครงครัด เพื่อเปนแบบอยางที่ดีกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา หากฝาฝนใหมีการ

พิจารณาโทษทางวินัย
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 ๔.  ประสานกบัหนวยงาน องคกรท่ีเกีย่วของ เพือ่สรางความตระหนกัรู สาํนกึชอบในการ

รวมกันแกไขปญหาของสังคม โดยเฉพาะการสงเสริมใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา ไดมีสวนเรียนรู

และรับผิดชอบสังคมในมิติตาง ๆ มากยิ่งขึ้น

 ๕.  ใหมีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติขางตนอยางตอเนื่องและจริงจัง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

                                                                                                (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฎ)

                                                                                          รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบบัท่ี 814/2551)
เรือ่ง กฎของหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกน

เพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยัในหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกน และ
เพ่ือใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิของนักศกึษาทีพ่กัในหอพกั ตลอดจนเปนการเสรมิสราง
ใหนักศึกษาผูพักอาศัยมีสวนรวมในการดูแลรักษาอาคารหอพัก วัสดุและอุปกรณ ภายในหอพัก
นกัศกึษา และใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยหอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2547

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกิจการหอพัก ในคราวประชุมคร้ังที ่4/2550
เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2550 จึงออกประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรือ่ง กฎของหอพกันกัศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ใหผพูกัอาศัยในหอพักยดึถอืปฏิบัต ิดงัตอไปน้ี

1. ตองรกัษาวนัิยนกัศกึษาอยางเครงครดั
2. ตองพักในหองพกัทีม่ชีือ่ในทะเบยีนหอพักเทาน้ัน และหามนำบุคคลภายนอกทีไ่มได

รบัอนุญาตข้ึนหอพักหรือเขาพกัในหองพักของตน
3. หามถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวสัด/ุครุภณัฑ ประจำหองพกั หรอืทาสทีบั

หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ
4. นกัศกึษาหญิงตองเขาหอพักตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
5. หามนำอปุกรณไฟฟาบางชนดิมาใชในหองพกั เชน ตอูบไฟฟา เตาไฟฟา เครือ่งซกัผา

ตเูยน็ โทรทัศน เคร่ืองปรับอากาส ฯลฯ ยกเวนหอพกัทีม่หาวทิยาลยัอนญุาต
6. หามเลีย้งสตัวในหอพัก
7. ตองปฏิบตัติามระเบียบการใชหองคอมพิวเตอรของหอพัก
8. ตองจอดรถใหเปนระเบียบหรือหามจอดรถในท่ีหามจอด
9. หามสบูบหุรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
10. หามนำรองเทา ตะกราผา หรอืสิง่กดีขวางอืน่ใด วางไวบรเิวณหนาหองพกัหรอืระเบยีง

ทางเดนิภายในหอพกั
11. ตองนำขยะมาทิ้งในที่ที่จัดใหเทานั้น
12. ตองรกัษาความสะอาดหองพักและอุปกรณเครือ่งใชในหองพกัและสิง่แวดลอมโดยรอบ

ใหสะอาดอยเูสมอ
13. ใหความรวมมือในการเขารวมกจิกรรมทีห่อพักจัดขึน้ทุกครัง้ หรอืกจิกรรมอ่ืนท่ีงาน

หอพกันกัศกึษาและมหาวทิยาลยัรองขอ

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

14. หามปนหอพัก
15. หามสงเสยีงดังหรอืกระทำการใด ๆ  อนัเปนการสรางความเดือนรอนรำคาญหรือรบกวน

ผอูืน่
16. หามกระทำการใด ๆ  ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนทีเ่ส่ือมเสียวฒันธรรม
17. ตองเก็บทรัพยสนิของตนเองออกจากหองพกัเมือ่ยายออกจากหอพักหรือเมือ่ปด

ภาคการศกึษา
18. หามประกอบการหรือใหการสนับสนนุกจิการเพ่ือหารายไดในเชิงพาณชิยในหอพัก

เวนแตไดรับอนญุาตจากงานหอพกันกัศกึษา
19. ตองใหความรวมมอืและเชือ่ฟงคำตกัเตอืนของอาจารยทีป่รกึษาหอพกัหรอืเจาหนาที่

หอพักนกัศกึษาทีป่ฏิบติัหนาทีโ่ดยชอบ
20. หามกระทำการทีก่อใหเกดิความเสยีหายแกทรพัยสนิของหอพกัและของทางราชการ

หากกระทำใหเกดิความเสยีหายดงักลาว ตองชดใชคาเสยีหายตามทีม่หาวทิยาลยั
กำหนด

21. หามนำสุรา/ของมึนเมา/สิง่เสพตดิตองหามใด  ๆ  เขามาในบรเิวณหอพกัและตองไม
เสพสุรา/ของมึนเมา/สิง่เสพติดตองหาม หรอืเมาสุราอาละวาดภายในบริเวณหอพัก

22. หามกอการทะเลาะวิวาทหรอืยยุง สนบัสนนุใหเกดิการทะเลาะวิวาทในหอพกันกัศกึษา
หรือทำรายรางกายผอูืน่

23. หามเลนการพนนั
24. หามลกัทรัพย
25. หามนำอาวธุ วตัถรุะเบดิหรอืเชือ้เพลงิมาไวในบรเิวณหอพกั
26. ขอปฏบิตัอิืน่ ๆ ทีก่ำหนดโดยประกาศมหาวทิยาลยั

ทัง้นี ้ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน ฉบบัที ่38/2548 เร่ือง กฎของหอพกันกั
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ลงวันที ่ 18  มกราคม  พ.ศ.  2548  และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

จงึประกาศเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551

                                                 (ลงชือ่)     ลิขติ  อมาตยคง
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยลิขิต  อมาตยคง)
                                                      รองอธกิารบดฝีายพฒันานักศกึษา
                                              ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบบัท่ี 814/2551)
เรือ่ง กฎของหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกน

เพ่ือความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยัในหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน และ
เพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิของนกัศกึษาทีพ่กัในหอพกั ตลอดจนเปนการเสรมิสราง
ใหนักศึกษาผูพักอาศัยมีสวนรวมในการดูแลรักษาอาคารหอพัก วัสดุและอุปกรณ ภายในหอพัก
นกัศกึษา และใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยหอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2547

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการกิจการหอพัก ในคราวประชุมคร้ังที ่4/2550
เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2550 จึงออกประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรือ่ง กฎของหอพกันกัศกึษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ใหผพูกัอาศัยในหอพักยดึถอืปฏิบัต ิดงัตอไปน้ี

1. ตองรกัษาวนัิยนกัศกึษาอยางเครงครดั
2. ตองพกัในหองพกัทีม่ชีือ่ในทะเบียนหอพกัเทาน้ัน และหามนำบุคคลภายนอกทีไ่มได

รบัอนุญาตข้ึนหอพักหรือเขาพกัในหองพักของตน
3. หามถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวสัด/ุครุภณัฑ ประจำหองพัก หรอืทาสทีบั

หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ
4. นกัศกึษาหญิงตองเขาหอพักตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
5. หามนำอปุกรณไฟฟาบางชนดิมาใชในหองพกั เชน ตอูบไฟฟา เตาไฟฟา เครือ่งซกัผา

ตเูยน็ โทรทศัน เครือ่งปรับอากาส ฯลฯ ยกเวนหอพกัท่ีมหาวทิยาลยัอนญุาต
6. หามเลีย้งสตัวในหอพกั
7. ตองปฏิบติัตามระเบียบการใชหองคอมพิวเตอรของหอพัก
8. ตองจอดรถใหเปนระเบยีบหรือหามจอดรถในท่ีหามจอด
9. หามสบูบุหรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
10. หามนำรองเทา ตะกราผา หรอืสิง่กดีขวางอืน่ใด วางไวบริเวณหนาหองพกัหรอืระเบยีง

ทางเดนิภายในหอพกั
11. ตองนำขยะมาทิ้งในที่ที่จัดใหเทานั้น
12. ตองรกัษาความสะอาดหองพักและอุปกรณเครือ่งใชในหองพักและส่ิงแวดลอมโดยรอบ

ใหสะอาดอยเูสมอ
13. ใหความรวมมอืในการเขารวมกจิกรรมทีห่อพกัจดัขึน้ทกุครัง้ หรอืกจิกรรมอ่ืนทีง่าน

หอพกันกัศึกษาและมหาวทิยาลยัรองขอ

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

14. หามปนหอพัก
15. หามสงเสยีงดังหรือกระทำการใด ๆ  อนัเปนการสรางความเดือนรอนรำคาญหรือรบกวน

ผอูืน่
16. หามกระทำการใด ๆ  ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนทีเ่สือ่มเสียวฒันธรรม
17. ตองเก็บทรัพยสนิของตนเองออกจากหองพกัเมือ่ยายออกจากหอพักหรอืเมือ่ปด

ภาคการศกึษา
18. หามประกอบการหรือใหการสนับสนุนกจิการเพ่ือหารายไดในเชิงพาณชิยในหอพกั

เวนแตไดรบัอนญุาตจากงานหอพกันกัศกึษา
19. ตองใหความรวมมอืและเชือ่ฟงคำตกัเตอืนของอาจารยทีป่รกึษาหอพกัหรอืเจาหนาที่

หอพกันกัศกึษาทีป่ฏบิตัหินาทีโ่ดยชอบ
20. หามกระทำการทีก่อใหเกดิความเสยีหายแกทรพัยสนิของหอพกัและของทางราชการ

หากกระทำใหเกดิความเสยีหายดงักลาว ตองชดใชคาเสยีหายตามทีม่หาวทิยาลยั
กำหนด

21. หามนำสรุา/ของมนึเมา/สิง่เสพตดิตองหามใด  ๆ  เขามาในบรเิวณหอพกัและตองไม
เสพสุรา/ของมึนเมา/สิง่เสพติดตองหาม หรือเมาสุราอาละวาดภายในบริเวณหอพัก

22. หามกอการทะเลาะวิวาทหรอืยยุง สนบัสนนุใหเกดิการทะเลาะวิวาทในหอพักนกัศกึษา
หรอืทำรายรางกายผอูืน่

23. หามเลนการพนนั
24. หามลกัทรัพย
25. หามนำอาวธุ วตัถรุะเบดิหรอืเชือ้เพลงิมาไวในบรเิวณหอพกั
26. ขอปฏบิตัอิืน่ ๆ ทีก่ำหนดโดยประกาศมหาวทิยาลัย

ทัง้นี ้ใหยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบับที ่38/2548 เรือ่ง กฎของหอพกันกั
ศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน ลงวนัที ่ 18  มกราคม  พ.ศ.  2548  และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

จงึประกาศเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551

                                                 (ลงชือ่)     ลขิติ  อมาตยคง
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                      รองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศึกษา
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 39/2548)
เรือ่ง เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินกัศึกษาท่ีพกัในหอพัก

เพือ่ใหการดำเนนิการเกีย่วกบักฎของหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความ
เรยีบรอย จงึกำหนดเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ดงันี้

1. นกัศกึษาทีพ่กัในหอพกัทกุคนมคีะแนนความประพฤตคินละ 100 คะแนน
2. ลกัษณะความผดิและเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั มดีงันี้

ลกัษณะความผดิ เกณฑตัดคะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-40 คะแนน

2.1 นำบคุคลอืน่ทีไ่มไดรับอนญุาตขึน้หอพกั
หรอืเขาพักในหองพกัของตน

2.2 ถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวสัด/ุครุภณัฑ
ประจำหอพัก หรอืทาสีทบัหมายเลยครุภณัฑ

2.3 ไมสงกญุหองพกัคนื ตามวนั/เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
2.4 เขาหอพักหลงัเวลาท่ีกำหนดโดยไมไดรบัอนุญาต
2.5 นำอปุกรณไฟฟาบางชนิดมาใชในหอพัก เชน ตอูบไฟฟา

เตาขดลวด กาตมน้ำไฟฟา เครือ่งซกัผา ตเูยน็ โทรทศัน
เครือ่งปรับอากาศ

2.6 เลีย้งสัตวในหอพัก
2.7 ไมปฏบิตัติามระเบยีบการใชหองคอมพวิเตอรในหอพกั
2.8 จอดรถไมเปนระเบยีบ หรอืจอดรถในทีห่ามจอด
2.9 สบูบหุรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
2.10 ปนหอพัก
2.11 สงเสียงดังรบกวนหรือกระทำการใด ๆ  อนัเปนการกอกวน

ความสงบ
2.12 หามกระทำการใด ๆ ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนที่

เสือ่มเสยีวฒันธรรม
2.13 ไมเกบ็ทรพัยสนิของตนออกจากหองพกั เมือ่ยายออกจาก

หอพักหรอืเมือ่ปดภาคการศึกษา
2.14 ประกอบการ หรือใหการสนับสนุนกจิการเพ่ือหารายได

ในเชิงพาณชิยในหอพกั

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

ลกัษณะความผดิ เกณฑตัดคะแนน
2.15 ยนิยอมใหบคุคลภายนอกท่ีไมไดรบัอนุญาตเขาพกัใน

หองพกัแทนตน หรอืยนิยอมใหบคุคลภายนอกท่ีไมไดรบั
อนญุาตเขาพกัรวมกบัตน

2.16 กระทำการโดยประมาท เลินเลอ เปนเหตุใหเกดิความ
เสยีหายในหอพัก

2.17 ทำลายทรพัยสินหอพกั หรือกอใหเกดิความเสยีหาย
ในหอพกั

2.18 เสพ หรอืมไีวในครอบครองซ่ึงสุรา สิง่เสพติดตองหาม
และของมึนเมา

2.19 กอการทะเลาะวิวาท และทำรายรางกายผอูืน่
2.20 เลนการพนนั
2.21 ลกัทรพัย
2.22 เมาสุราอาละวาด
2.23 นำอาวธุ วตัถรุะเบดิ หรอืเชือ้เพลงิอนัอาจกอใหเกดิ

อนัตรายหรอืเกดิอคัคภียัมาไวในบรเิวณหอพกั
2.24 กรณคีวามผดิอืน่ๆ นอกเหนอืจากขอ 2.1-2.23 เกณฑการตดัคะแนนความประพฤติ

ใหอยใูนดลุยพินิจของคณะกรรมการ

ตดัคะแนน 20-40 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-60 คะแนน
ตดัคะแนน 40-80 คะแนน
ตดัคะแนน 41-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-100 คะแนน

3. ในกรณคีวามผดิตามขอ 2.1-2.15 ใหอาจารยทีป่รกึษาหอพกั กรรมการหอพักนกัศกึษา
1 คน หวัหนาหนวยหอพักทีป่ฏิบติัหนาทีร่บัผดิชอบหอพักน้ัน ๆ รวมเปนกรรมการพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติ

4. ในกรณคีวามผดิตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยวนัิยนกัศกึษา พ.ศ. 2543
ใหงานหอพกันกัศกึษา เสนอตอคณะกรรมการสอบสวนวนัิยนกัศกึษาประจำหอพกัพจิารณาตดัคะแนน
ความประพฤติ

5. หากนกัศกึษาถกูตดัคะแนนความประพฤติ เนือ่งจากฝาฝนกฎของหอพกั และหรอืกระทำ
ผดิวนัิยนักศกึษา รวมกันเกินกวา 40 คะแนน จะถูกตดัสิทธิก์ารอยหูอพกัทนัท ีโดยไมคืนเงินคาบำรงุ
หอพกั และไมมสิีทธิส์มคัรเขาอยหูอพกัตลอดไป

6. ใหกรรมการในขอ 3 และ 4 พจิารณาการกระทำผดิและเสนอผลการตดัคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษาท่ีพกัในหอพัก ตอกองกิจการนักศกึษา เพือ่เสนอตอมหาวิทยาลัยพจิารณาลงโทษ
ตอไป
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ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 39/2548)
เร่ือง เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินกัศึกษาท่ีพกัในหอพัก

เพือ่ใหการดำเนนิการเกีย่วกบักฎของหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน เปนไปดวยความ
เรยีบรอย จงึกำหนดเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ดงันี้

1. นกัศกึษาทีพ่กัในหอพกัทกุคนมคีะแนนความประพฤตคินละ 100 คะแนน
2. ลกัษณะความผดิและเกณฑการตดัคะแนนความประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั มดีงันี้

ลกัษณะความผดิ เกณฑตัดคะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน

ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-20 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน
ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-30 คะแนน

ตดัคะแนน 10-40 คะแนน

2.1 นำบคุคลอืน่ท่ีไมไดรบัอนญุาตขึน้หอพกั
หรอืเขาพกัในหองพกัของตน

2.2 ถอดถอน ดดัแปลง โยกยาย ตอเตมิวสัด/ุครุภณัฑ
ประจำหอพัก หรอืทาสีทบัหมายเลยครุภณัฑ

2.3 ไมสงกญุหองพกัคนื ตามวนั/เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
2.4 เขาหอพกัหลงัเวลาท่ีกำหนดโดยไมไดรบัอนุญาต
2.5 นำอปุกรณไฟฟาบางชนิดมาใชในหอพัก เชน ตอูบไฟฟา

เตาขดลวด กาตมน้ำไฟฟา เครือ่งซกัผา ตเูยน็ โทรทศัน
เครือ่งปรับอากาศ

2.6 เลีย้งสัตวในหอพัก
2.7 ไมปฏิบติัตามระเบยีบการใชหองคอมพวิเตอรในหอพกั
2.8 จอดรถไมเปนระเบยีบ หรอืจอดรถในทีห่ามจอด
2.9 สบูบหุรีใ่นบรเิวณอาคารหอพกั
2.10 ปนหอพัก
2.11 สงเสียงดังรบกวนหรือกระทำการใด ๆ  อนัเปนการกอกวน

ความสงบ
2.12 หามกระทำการใด ๆ ทีส่อเปนการอนาจาร ซึง่เปนที่

เสือ่มเสยีวฒันธรรม
2.13 ไมเกบ็ทรพัยสนิของตนออกจากหองพกั เมือ่ยายออกจาก

หอพกัหรอืเมือ่ปดภาคการศกึษา
2.14 ประกอบการ หรอืใหการสนับสนุนกจิการเพ่ือหารายได

ในเชิงพาณชิยในหอพกั

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

ลกัษณะความผดิ เกณฑตัดคะแนน
2.15 ยนิยอมใหบคุคลภายนอกท่ีไมไดรบัอนุญาตเขาพกัใน

หองพักแทนตน หรือยนิยอมใหบุคคลภายนอกท่ีไมไดรับ
อนญุาตเขาพกัรวมกบัตน

2.16 กระทำการโดยประมาท เลนิเลอ เปนเหตุใหเกดิความ
เสยีหายในหอพัก

2.17 ทำลายทรพัยสนิหอพกั หรอืกอใหเกดิความเสยีหาย
ในหอพกั

2.18 เสพ หรอืมไีวในครอบครองซ่ึงสรุา สิง่เสพตดิตองหาม
และของมนึเมา

2.19 กอการทะเลาะวิวาท และทำรายรางกายผอูืน่
2.20 เลนการพนนั
2.21 ลกัทรพัย
2.22 เมาสุราอาละวาด
2.23 นำอาวุธ วตัถรุะเบิด หรือเชือ้เพลงิอนัอาจกอใหเกดิ

อนัตรายหรอืเกดิอคัคีภยัมาไวในบรเิวณหอพกั
2.24 กรณคีวามผดิอืน่ๆ นอกเหนอืจากขอ 2.1-2.23 เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ

ใหอยใูนดลุยพินิจของคณะกรรมการ

ตดัคะแนน 20-40 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-60 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน

ตดัคะแนน 20-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-60 คะแนน
ตดัคะแนน 40-80 คะแนน
ตดัคะแนน 41-80 คะแนน
ตดัคะแนน 40-100 คะแนน

3. ในกรณคีวามผดิตามขอ 2.1-2.15 ใหอาจารยทีป่รกึษาหอพกั กรรมการหอพกันกัศกึษา
1 คน หวัหนาหนวยหอพักทีป่ฏบิตัหินาทีร่บัผดิชอบหอพักน้ัน ๆ รวมเปนกรรมการพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติ

4. ในกรณคีวามผดิตามขอบังคับมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนกัศกึษา พ.ศ. 2543
ใหงานหอพกันกัศกึษา เสนอตอคณะกรรมการสอบสวนวนัิยนกัศกึษาประจำหอพกัพจิารณาตดัคะแนน
ความประพฤติ

5. หากนกัศกึษาถกูตดัคะแนนความประพฤต ิเน่ืองจากฝาฝนกฎของหอพัก และหรอืกระทำ
ผดิวนัิยนักศกึษา รวมกันเกินกวา 40 คะแนน จะถูกตดัสทิธิก์ารอยหูอพกัทันท ีโดยไมคืนเงินคาบำรุง
หอพัก และไมมสีทิธ์ิสมคัรเขาอยหูอพักตลอดไป

6. ใหกรรมการในขอ 3 และ 4 พจิารณาการกระทำผดิและเสนอผลการตดัคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษาท่ีพกัในหอพัก ตอกองกิจการนักศกึษา เพือ่เสนอตอมหาวิทยาลัยพจิารณาลงโทษ
ตอไป
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7. ใหยกเลกิประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบับที ่17/2538) เรือ่ง การหกัคะแนนความ
ประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ลงวนัท่ี 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2538 และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

จงึประกาศมาเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่)    ลขิติ   อมาตยคง
                                                     (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                       รองอธิการบดฝีายพฒันานกัศึกษา
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบบัท่ี 45/2540)
เร่ือง กำหนดเวลาการปด-เปด หอพักนกัศกึษาหญิง

ตามทีม่หาวทิยาลัยไดจัดสรางร้ัวหอพกันกัศกึษาหญงิ เพือ่เพ่ิมความปลอดภยัในการดแูล
ชวีติและทรพัยสนิใหกบันกัศกึษาหญงินัน้ ฝายกจิการนกัศกึษา ไดนำเรือ่งเขาพจิารณาในทีป่ระชุม
คณะกรรมการกจิการนกัศกึษา ครัง้ที ่12/2540 เม่ือวนัที ่26 ธนัวาคม 2540 มมีตดิงันี้

วนัอาทิตย - พฤหัสบดี ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 23.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วนัศกุร - เสาร ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วนักอนวนัหยดุนกัขตัฤกษ ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

หากนักศึกษามีความจำเปนตองเขาหอพักหลังเวลาท่ีกำหนด จะตองไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอกัษร จากอาจารทีป่รกึษาประจำหอพกั หรอืผทูีไ่ดรบัมอบหมาย ทัง้นี ้จะเริม่ปฏบิตัิ
ตัง้แต วนัที ่9 มกราคม 2541 เปนตนไป

จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกนั

ประกาศ  ณ วนัที ่29 ธนัวาคม  พ.ศ. 2540

(ลงชือ่)   อำนวย  คำตือ้
                                                             (รองศาสตราจารยอำนวย  คำตือ้)
                                                              รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา

*******************
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7. ใหยกเลกิประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบับที ่17/2538) เรือ่ง การหกัคะแนนความ
ประพฤตนัิกศกึษาทีพ่กัในหอพกั ลงวนัท่ี 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2538 และใหใชประกาศฉบบันีแ้ทน

จงึประกาศมาเพือ่ใหนักศกึษาทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2548

    (ลงชือ่)    ลขิติ   อมาตยคง
                                                     (ผชูวยศาสตราจารยลขิิต  อมาตยคง)
                                                       รองอธิการบดฝีายพฒันานกัศกึษา
                                              ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน

ประกาศฝายกจิการนกัศกึษา (ฉบบัท่ี 45/2540)
เรือ่ง กำหนดเวลาการปด-เปด หอพักนกัศกึษาหญิง

ตามทีม่หาวทิยาลยัไดจัดสรางรัว้หอพกันกัศกึษาหญงิ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการดแูล
ชวีติและทรพัยสนิใหกบันกัศกึษาหญิงน้ัน ฝายกจิการนักศกึษา ไดนำเรือ่งเขาพจิารณาในทีป่ระชมุ
คณะกรรมการกจิการนกัศกึษา คร้ังท่ี 12/2540 เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 2540 มมีติดงันี้

วนัอาทิตย - พฤหัสบดี ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 23.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วนัศกุร - เสาร ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

วนักอนวนัหยดุนกัขตัฤกษ ปดประตูรัว้และประตูอาคารหอพักเวลา 24.00 น.
เปดเวลา 05.30 น.

หากนักศึกษามีความจำเปนตองเขาหอพักหลังเวลาที่กำหนด จะตองไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอกัษร จากอาจารทีป่รึกษาประจำหอพกั หรือผทูีไ่ดรบัมอบหมาย ทัง้นี ้จะเริม่ปฏบิติั
ตัง้แต วนัที ่9 มกราคม 2541 เปนตนไป

จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ วนัที ่29 ธนัวาคม  พ.ศ. 2540

(ลงชือ่)   อำนวย  คำตือ้
                                                             (รองศาสตราจารยอำนวย  คำตือ้)
                                                              รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศึกษา

*******************
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 654/2551)
เรือ่ง ระเบยีบปฏบัิติของหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา

(หอพกั เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความรอบคอบรดักมุ เกดิประโยชนสงูสดุตอผพูกัอาศยั ผปูระกอบการ และมหาวทิยาลยั
และเพือ่ความเรยีบรอยในการดำเนนิงานของสำนกังานหอพกัสวัสดกิารนกัศึกษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการรวมลงทนุ
กอสรางสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 12
กมุภาพนัธ 2551 จงึออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรือ่ง ระเบยีบปฏิบตัขิองหอพักสวสัดกิาร
นกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ) เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถือปฏบิตัดิงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่654/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพักสวสัดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถึง หอพักสวสัดกิารนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวสัดกิารนกัศึกษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)
“ผพูกัอาศยั” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบคุคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 ระเบยีบปฏบัิตขิองหอพกัสวัสดิการนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ) กำหนดเปนขอ

ปฏบิติัดงันี้
4.1 ในการจองหองพกั ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิคามดัจำ 1,400 บาท หากยกเลกิ

การจอง สำนกังานจะไมคืนเงนิคามัดจำทกุกรณ ีเมือ่ผพูกัอาศยัเขาพกัจรงิ
ตามทีจ่อง สำนกังานจะเกบ็เงนิคามัดจำไวเปนเงนิคาประกนัตอไปและจะ
คนืใหเมือ่ผพูกัอาศัยยายออกจากหอพัก

4.2 กรณทีีผ่พูกัอาศยัไดทำการจองหองพกัเรยีบรอยแลว หากตองการยกเลกิ
การจอง จะตองยกเลกิภายใน 15 วัน นบัจากวนัจอง หากไมมายกเลกิภายใน
กำหนด สำนกังานจะถือวาผพูกัอาศัยยนืยนัการจองและเขาอยหูองพกัดงักลาว
และผพูกัอาศยัจะตองชำระคาหอพกัไมมขีอยกเวนทุกกรณี

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

4.3 ผพูกัอาศยัจะตองทำสญัญาเชา 1 ป และจะตองชำระคาธรรมเนยีมหอพกั
ใหครบตามสัญญาและในกรณีทีย่ายออกกอนหมดสัญญา สำนกังานจะไมคืน
เงนิคาธรรมเนยีมหอพกัทีไ่ดชำระแลวทกุกรณี

4.4 เมือ่ผพูกัอาศัยไดรับมอบหองพักแลว ผพูกัอาศัยจะตองตรวจเช็คหองพัก
พรอมทัง้อปุกรณเครือ่งใชภายในหองพกัใหเรยีบรอยกอนเขาพกั หากมสีิง่ใด
ขาดหายหรอืชำรดุแตกหกั ใหทกัทวงกอนเขาพกั หากไมมกีารทกัทวงใด ๆ
สำนกังานจะถอืวาหองพกัอยใูนสภาพทีเ่รยีบรอย และวสัด ุอปุกรณรวมถงึ
ครุภณัฑมคีรบตามท่ีสำนกังานจัดให

4.5 ผพูกัอาศยัทีเ่ชาหองพกั แตไมไดลงทะเบียนเรยีน จะตองตดิตอขอชำระคา
ธรรมเนียมหอพกัทีส่ำนกังานภายใน 10 วัน นบัจากวันเปดภาคเรียน
หากชำระชากวากำหนดผพูกัอาศัยตองชำระคาปรบั 50 บาท ตอภาคการศึกษา
หากไมไปตดิตอชำระเงนิคาธรรมเนยีมหอพกั ผพูกัอาศยัจะมหีนีส้นิคางชำระ
และไมสามารถลงทะเบยีนในเทอมตอไปได หรอืไมสามารถขอแจงจบ
การศกึษาได ในกรณผีทูีจ่ะจบการศกึษา

4.6 ผพูกัอาศยัจะพกัไดไมเกนิหองละ 2 คน และตองพกัตามรายชือ่ทีแ่จง
กบัสำนักงานเทานัน้ ไมอนญุาตใหผพูกัอาศัย เปล่ียนแปลง หรือโยกยาย เวนแต
ไดรบัอนุญาตจากผจูดัการหอพักเทานัน้

4.7 ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิ คาไฟฟา-คาน้ำประปาทีใ่ชจรงิตามมเิตอรในราคา
ทีม่หาวทิยาลัยกำหนดและจะตองชำระภายในวนัที ่10 ของทกุเดอืน หากเกนิ
วนัทีก่ำหนดจะถกูปรบั วนัละ 10 บาทและจะดำเนนิการตดัไฟฟา-น้ำประปา
ในวันที ่20 ของทุกเดือน

4.8 ในกรณทีีห่องพกัถกูตัดไฟฟา-น้ำประปาใหผพูกัอาศยัติดตอชำระหนีค้า
ไฟฟา-น้ำประปา พรอมกับจายคาดำเนินการในการตอไฟฟา-น้ำประปา
เปนเงิน 100 บาท แลวสำนักงานจะดำเนินการตอไฟฟา-น้ำประปาใหภายใน
24 ชัว่โมง

4.9 หากผพูกัอาศยัคนใดทำผดิกฎหอพกั จนไดรบัดำเนนิการตามระเบยีบหอพกั
และถกูลงโทษถงึขัน้ถกูส่ังพกัการเรยีน หรือตองออกจากหอพกัอยางใด
อยางหนึง่ หรอืทัง้สองอยาง ผพูกัอาศยัจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกั
ใหครบตามสัญญา

4.10 ผพูกัอาศัยท่ีหมดสัญญาเชา และไดแจงความประสงคตอสัญญาเชา เพือ่ความ
สะดวกของผพูกัอาศัยสำนักงานจะเปล่ียนเงินคาประกันของปการศึกษาเดิม
เปนคามดัจำในการจองหองพัก และเม่ือผพูกัอาศัยเขาพกัตามท่ีจองจริง สำนกังาน
จะเปล่ียนคามดัจำดังกลาว เปนคาประกันตอไป
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 654/2551)
เรือ่ง ระเบยีบปฏบัิติของหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา

(หอพกั เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความรอบคอบรดักมุ เกิดประโยชนสงูสดุตอผพูกัอาศยั ผปูระกอบการ และมหาวทิยาลยั
และเพือ่ความเรยีบรอยในการดำเนนิงานของสำนกังานหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารโครงการรวมลงทุน
กอสรางสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังท่ี 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 12
กมุภาพนัธ 2551 จงึออกประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรือ่ง ระเบียบปฏบิติัของหอพักสวสัดกิาร
นกัศึกษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ) เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถือปฏิบัตดิงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่654/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพกัสวัสดิการนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถึง หอพักสวสัดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)
“ผพูกัอาศัย” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบคุคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 ระเบยีบปฏบิตัขิองหอพกัสวัสดิการนกัศกึษา (เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ) กำหนดเปนขอ

ปฏบิติัดงันี้
4.1 ในการจองหองพกั ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิคามดัจำ 1,400 บาท หากยกเลกิ

การจอง สำนกังานจะไมคืนเงนิคามัดจำทกุกรณ ีเมือ่ผพูกัอาศยัเขาพกัจรงิ
ตามทีจ่อง สำนกังานจะเกบ็เงนิคามัดจำไวเปนเงนิคาประกนัตอไปและจะ
คนืใหเมือ่ผพูกัอาศัยยายออกจากหอพัก

4.2 กรณทีีผ่พูกัอาศยัไดทำการจองหองพกัเรยีบรอยแลว หากตองการยกเลกิ
การจอง จะตองยกเลกิภายใน 15 วัน นบัจากวนัจอง หากไมมายกเลกิภายใน
กำหนด สำนกังานจะถือวาผพูกัอาศัยยนืยนัการจองและเขาอยหูองพกัดงักลาว
และผพูกัอาศยัจะตองชำระคาหอพกัไมมขีอยกเวนทุกกรณี

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

4.3 ผพูกัอาศัยจะตองทำสญัญาเชา 1 ป และจะตองชำระคาธรรมเนยีมหอพกั
ใหครบตามสัญญาและในกรณีทีย่ายออกกอนหมดสัญญา สำนกังานจะไมคืน
เงนิคาธรรมเนยีมหอพกัท่ีไดชำระแลวทกุกรณี

4.4 เมือ่ผพูกัอาศัยไดรบัมอบหองพักแลว ผพูกัอาศัยจะตองตรวจเช็คหองพัก
พรอมทัง้อปุกรณเครือ่งใชภายในหองพกัใหเรยีบรอยกอนเขาพกั หากมสีิง่ใด
ขาดหายหรอืชำรดุแตกหกั ใหทกัทวงกอนเขาพกั หากไมมกีารทกัทวงใด ๆ
สำนกังานจะถอืวาหองพกัอยใูนสภาพทีเ่รยีบรอย และวสัด ุอปุกรณรวมถงึ
ครุภณัฑมีครบตามท่ีสำนกังานจัดให

4.5 ผพูกัอาศัยทีเ่ชาหองพัก แตไมไดลงทะเบียนเรยีน จะตองตดิตอขอชำระคา
ธรรมเนียมหอพกัท่ีสำนกังานภายใน 10 วัน นบัจากวันเปดภาคเรียน
หากชำระชากวากำหนดผพูกัอาศัยตองชำระคาปรบั 50 บาท ตอภาคการศึกษา
หากไมไปตดิตอชำระเงนิคาธรรมเนยีมหอพกั ผพูกัอาศยัจะมหีนีส้นิคางชำระ
และไมสามารถลงทะเบยีนในเทอมตอไปได หรอืไมสามารถขอแจงจบ
การศกึษาได ในกรณผีทูีจ่ะจบการศกึษา

4.6 ผพูกัอาศยัจะพกัไดไมเกนิหองละ 2 คน และตองพกัตามรายชือ่ทีแ่จง
กบัสำนักงานเทาน้ัน ไมอนญุาตใหผพูกัอาศัย เปล่ียนแปลง หรอืโยกยาย เวนแต
ไดรบัอนุญาตจากผจูดัการหอพักเทานัน้

4.7 ผพูกัอาศยัจะตองชำระเงนิ คาไฟฟา-คาน้ำประปาทีใ่ชจรงิตามมเิตอรในราคา
ทีม่หาวทิยาลยักำหนดและจะตองชำระภายในวันท่ี 10 ของทกุเดอืน หากเกนิ
วนัท่ีกำหนดจะถูกปรบั วนัละ 10 บาทและจะดำเนนิการตดัไฟฟา-น้ำประปา
ในวันที ่20 ของทุกเดือน

4.8 ในกรณทีีห่องพกัถกูตดัไฟฟา-น้ำประปาใหผพูกัอาศยัตดิตอชำระหนีค้า
ไฟฟา-น้ำประปา พรอมกับจายคาดำเนินการในการตอไฟฟา-น้ำประปา
เปนเงิน 100 บาท แลวสำนักงานจะดำเนินการตอไฟฟา-น้ำประปาใหภายใน
24 ชัว่โมง

4.9 หากผพูกัอาศยัคนใดทำผดิกฎหอพกั จนไดรบัดำเนนิการตามระเบยีบหอพกั
และถกูลงโทษถงึขัน้ถกูสัง่พักการเรยีน หรอืตองออกจากหอพกัอยางใด
อยางหน่ึง หรอืท้ังสองอยาง ผพูกัอาศัยจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกั
ใหครบตามสัญญา

4.10 ผพูกัอาศัยท่ีหมดสัญญาเชา และไดแจงความประสงคตอสัญญาเชา เพือ่ความ
สะดวกของผพูกัอาศัยสำนักงานจะเปล่ียนเงินคาประกันของปการศึกษาเดิม
เปนคามดัจำในการจองหองพัก และเม่ือผพูกัอาศัยเขาพกัตามท่ีจองจริง สำนกังาน
จะเปล่ียนคามัดจำดังกลาว เปนคาประกันตอไป
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4.11 ผพูกัอาศยัทีห่มดสญัญาเชา และไมตอสญัญา สามารถตดิตอขอคนืเงนิคา
ประกันไดภายใน 1 ปการศึกษาถัดไป หากพนกำหนด สำนกังานจะถอืวา
ผพูกัอาศยัสละสทิธิก์ารขอคนืเงนิคาประกนั และจะนำเงนิดังกลาวเปน
สวสัดกิารและจดักจิกรรมในหอพกัตอไป

4.12 ผพูกัอาศัยตองสงคนืกญุแจและคียการด เมือ่ยายออกจากหอพัก หากไมสงคืน
สำนกังานจะหักเงินคากุญแจและคียการด จากคาประกันเปนจำนวนเงิน 100
บาท ตอกญุแจ 1 ดอก และ 100 บาทตอคยีการด 1 ใบ

4.13 ผพูกัอาศัยตองเก็บรกัษาใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระคามดัจำ หรอืรบักญุแจ
เขาหอพัก หรอืใชเปนหลักฐานในการขอคืนเงินคาประกัน และจะตองนำ
หลกัฐาน เชน บตัรนกัศกึษา บตัรประชาชน บตัรตางดาวหรอืหนงัสอืเดนิทาง
มาแสดง เพือ่รับเงนิประกันของเสยีหายคืน

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลยัทีเ่กีย่วของตอไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2551

(ลงช่ือ)  อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                              (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                       รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 655/2551)
เร่ือง กฎของหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา

(หอพกั เคเคยู-วรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยั ในหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา มหาวทิยาลยั
ขอนแกนและเพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสิน ตลอดจนเปนการเสรมิสรางใหนักศกึษา
ผพูกัอาศยั มสีวนรวมในการดูแลรกัษาอาคารหอพกั วสัดแุละอปุกรณ ภายในหอพกันกัศกึษา

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรวมลงทุน
กอสรางสวสัดกิารหอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน คร้ังที ่1/2551 เมือ่วนัอังคารที ่12 กมุภาพนัธ
2551 จงึออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง กฎของหอพกัสวัสดิการนกัศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถอืปฏิบติัดังตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่655/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพกัสวัสดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถึง หอพักสวสัดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา

(เคเคย-ูวรเรสซิเดนซ)
“ผพูกัอาศยั” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบุคคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 กฎของหอพักสวัสดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ) กำหนดเปนขอปฏิบตั ิดงันี้

4.1 ผพูกัอาศยัตองปฏบิตัติามระเบียบและกฎขอบงัคบัของหอพักอยางเครงครัด
4.2 ผพูกัอาศัยตองปฏิบตัเิย่ียงสุภาพชน ทัง้ในดานการแตงกายและความประพฤติ
4.3 ผพูกัอาศัยตองไมกอใหเกดิความเดือนรอน รำคาญ หรือเสียหายแกผอูืน่ เชน

สงเสียงดัง ดืม่สรุา หรอืเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สบูบหุรีห่รอืยาเสพติด ทะเลาะ
ววิาท ลกัขโมยทรัพยสนิ เลนการพนัน พฤติกรรมชสูาว หรอืปนหอพัก

4.4 ผพูกัอาศยัตองไมนำส่ิงผดิกฎหมาย วตัถรุะเบดิ ยาเสพตดิ หรอืของมนึเมา
มาไวในหองพกัหรอืหอพกั

4.5 ผพูกัอาศยัไมควรนำทรพัยสนิมคีามาเกบ็รกัษาไวในหอพกั สวนสิง่ของมคีา
ทีม่คีวามจำเปนตองใชในการศกึษา ผพูกัอาศยัตองดแูลรักษาดวยตวัเอง
หากมีการสญูหายเกิดขึน้สำนกังานจะไมรบัผิดชอบใด ๆ  ทัง้สิน้ แตสำนกังาน
จะตรวจสอบและติดตามให

*******************
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4.11 ผพูกัอาศยัท่ีหมดสญัญาเชา และไมตอสญัญา สามารถตดิตอขอคืนเงินคา
ประกนัไดภายใน 1 ปการศึกษาถัดไป หากพนกำหนด สำนกังานจะถือวา
ผพูกัอาศยัสละสทิธิก์ารขอคนืเงนิคาประกนั และจะนำเงนิดังกลาวเปน
สวสัดกิารและจัดกจิกรรมในหอพกัตอไป

4.12 ผพูกัอาศัยตองสงคนืกญุแจและคียการด เม่ือยายออกจากหอพัก หากไมสงคืน
สำนกังานจะหักเงินคากญุแจและคียการด จากคาประกันเปนจำนวนเงิน 100
บาท ตอกญุแจ 1 ดอก และ 100 บาทตอคยีการด 1 ใบ

4.13 ผพูกัอาศัยตองเก็บรกัษาใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระคามดัจำ หรอืรบักญุแจ
เขาหอพัก หรอืใชเปนหลักฐานในการขอคืนเงินคาประกัน และจะตองนำ
หลกัฐาน เชน บตัรนักศกึษา บตัรประชาชน บตัรตางดาวหรอืหนงัสอืเดินทาง
มาแสดง เพือ่รับเงนิประกันของเสยีหายคืน

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบและ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลยัทีเ่กีย่วของตอไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2551

(ลงช่ือ)  อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                              (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                       รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                           ปฏบิตัริาชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 655/2551)
เรือ่ง กฎของหอพกัสวัสดกิารนกัศกึษา

(หอพกั เคเคย-ูวรเรสซเิดนซ)

เพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของผพูกัอาศยั ในหอพกัสวสัดกิารนกัศึกษา มหาวทิยาลยั
ขอนแกนและเพ่ือใหเกดิความปลอดภยัในชวิีตและทรพัยสนิ ตลอดจนเปนการเสรมิสรางใหนักศกึษา
ผพูกัอาศยั มสีวนรวมในการดแูลรักษาอาคารหอพกั วสัดแุละอุปกรณ ภายในหอพกันกัศกึษา

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการรวมลงทนุ
กอสรางสวสัดิการหอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน คร้ังที ่1/2551 เมือ่วนัอังคารที ่12 กมุภาพนัธ
2551 จงึออกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรือ่ง กฎของหอพกัสวสัดกิารนักศึกษา (เคเคย-ูวรเรสซิเดนซ)
เพือ่ใหผพูกัอาศยัไดยดึถอืปฏบิตัดิงัตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่655/2551) เรือ่ง กฎของ
หอพักสวสัดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศน้ี

“หอพกั” หมายถึง หอพักสวสัดกิารนักศึกษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ)
“สำนกังาน” หมายถงึ สำนกังานหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา

(เคเคย-ูวรเรสซิเดนซ)
“ผพูกัอาศยั” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบุคคลอ่ืน ๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนอนุญาต
ขอ 4 กฎของหอพักสวัสดกิารนักศกึษา (เคเคยู-วรเรสซิเดนซ) กำหนดเปนขอปฏิบัติ ดงันี้

4.1 ผพูกัอาศัยตองปฏิบัตติามระเบียบและกฎขอบงัคบัของหอพักอยางเครงครัด
4.2 ผพูกัอาศัยตองปฏิบตัเิย่ียงสุภาพชน ทัง้ในดานการแตงกายและความประพฤติ
4.3 ผพูกัอาศยัตองไมกอใหเกดิความเดือนรอน รำคาญ หรอืเสยีหายแกผอูืน่ เชน

สงเสยีงดัง ดืม่สรุา หรอืเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล สบูบหุรีห่รอืยาเสพติด ทะเลาะ
ววิาท ลกัขโมยทรัพยสนิ เลนการพนัน พฤติกรรมชสูาว หรอืปนหอพัก

4.4 ผพูกัอาศยัตองไมนำส่ิงผิดกฎหมาย วตัถรุะเบดิ ยาเสพตดิ หรอืของมนึเมา
มาไวในหองพกัหรอืหอพกั

4.5 ผพูกัอาศยัไมควรนำทรพัยสนิมคีามาเกบ็รกัษาไวในหอพกั สวนส่ิงของมคีา
ทีม่คีวามจำเปนตองใชในการศึกษา ผพูกัอาศยัตองดแูลรกัษาดวยตัวเอง
หากมีการสญูหายเกิดขึน้สำนักงานจะไมรบัผิดชอบใด ๆ  ทัง้สิน้ แตสำนกังาน
จะตรวจสอบและติดตามให

*******************
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4.6 เมือ่เกิดเหตกุารณไมสงบภายในหอพกัผพูกัอาศยัตองแจงสำนกังาน หากเหตุ
เกดิชวงสำนักงานปดทำการใหแจงกรรมการหอพัก อาจารยทีป่รกึษาหอพัก
หรอื รปภ.ทีด่แูลหอพกั เพือ่จะไดเขาระงบัเหตุเบ้ืองตนและแจงเหตุตามลำดบั
ตอไป

4.7 พนักงานของสำนักงานมีสทิธิเ์ขาตรวจเช็คหองพกัไดตามเวลาสมควร
4.8 หามผพูกัอาศยัปรงุอาหารในหอพกั และหามนำสตัวเลีย้งมาเลีย้งในหอพกั

โดยเด็ดขาด
4.9 ผพูกัอาศยัจะตองชวยกนัรักษาความสะอาดในหองพกั บรเิวณหนาหองพกั

บรเิวณรอบ ๆ  หอพกัและตองนำขยะไปท้ิงในทีจ่ดัใหเทานัน้
4.10 เพือ่ความสะดวกในการทำความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

รวมถึงปองกันการสูญหายของรองเทาใหผพูกัอาศัยเกบ็รองเทาในหองพกั
ไมใหนำมาวางหนาหองพักหรือทางเดิน

4.11 หามผพูกัอาศยัตอกตะป ูตอเตมิ ตดิรปูภาพภายในหองพกั หากฝาฝนจะถกู
ปรบัจุดละ 100 บาท

4.12 หามตดิตัง้ วสัด-ุอปุกรณตาง ๆ  เชน เคร่ืองทำน้ำอนุ เครือ่งซกัผา และอืน่ ๆ  ที่
ตองมีการเจาะผนังหรือตอเติม เวนแตไดรบัอนุญาตจากสำนักงานกอน และ
จะตองดำเนนิการโดยชางประจำสำนกังานเทานัน้ หากฝาฝนผพูกัอาศยัจะตอง
ชดใชตามจรงิหรอืปรบัปรงุสภาพทีท่ำการเจาะหรอืตอเตมิใหอยใูนสภาพเดมิ

4.13 ผพูกัอาศยัตองรกัษาหองพกัและอปุกรณเครือ่งใช รวมถงึครภุณัฑภายใน
หองพกัให สะอาด เรียบรอยคงสภาพดอียเูสมอ

4.14 ในกรณีที ่วสัด-ุครุภณัฑ ในหองพักชำรุดอยใูนสภาพใชงานไมได ใหผพูกั
อาศยัแจงซอม โดยกรอกแบบฟอรมและสงทีส่ำนกังาน หากการซอม วสัดุ-
ครุภณัฑทีช่ำรดุโดยการเสือ่มสภาพสำนักงานจะเปนผรูบัผดิชอบคาใชจาย
แตหากการชำรุดน้ันเกิดจากการกระทำของผพูกัอาศัย ผพูกัอาศัยจะตอง
รบัผดิชอบคาใชจายนัน้

4.15 ผพูกัอาศยัตองรบัผดิชอบ ในการชดใชคาเสยีหายของทรพัยสนิภายในหองพกั
ของตน และชดใชคาเสียหายของทรัพยสนิสวนรวมในหอพัก อนัเกิดจากการ
กระทำของตนเอง ตามราคาท่ีสำนกังานประเมนิ

4.16 หามผพูกัอาศัยนำบคุคลท่ียงัมิไดรบัอนุญาตจากสำนักงานเขาพกัอาศัยในหองพกั
4.17 ผพูกัอาศยัตองใหผมูาเย่ียมออกจากหอพักกอนเวลาปดหอพกั มฉิะนัน้ถือวา

ผพูกัอาศยัละเมิดขอบังคบัหอพกั

4.18 ผพูกัอาศัยทีเ่ปนนักศกึษาปริญญาตรี ตองเขา-ออกหอพักตามเวลาท่ีกำหนด
- หอพกัเปดเวลา 05.00 น.
- วนัศกุร-เสาร และวันกอนวันหยุดนกัขตัฤกษ หอพักปด เวลา 24.00 น.
- วนัอาทติย-พฤหสับด ีหอพกัปด เวลา 23.00 น.
เวนแตมีเหตุจำเปนทีต่องขออนญุาตและแจงใหผจูดัการหอพกัทราบกอน

4.19 หามผพูกัอาศยัจดังานร่ืนเริงสังสรรคใด ๆ ในหอพกั เวนแตไดรบัอนญุาต
จากผจูดัการหอพกัเปนลายลกัษณอกัษรแลวเทานัน้

4.20 การพกัอาศยัรวมกนัในหอพกั ผพูกัอาศยัควรใหความชวยเหลือรวมมอืใน
กจิการ ตลอดทัง้กจิกรรมท่ีหอพักจดัขึน้ทกุคร้ัง

4.21 หากผพูกัอาศยัทำการใด ๆ  กต็าม อนักอใหผพูกัอาศยัรวมหองพกัอยไูมได
ผพูกัอาศยัจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกัในราคาตอหองพกันัน้ ๆ

4.22 เมือ่ผพูกัอาศยัยายออกจากหองพกัจะตองทำความสะอาดหองพกัใหอยใูน
สภาพทีส่ะอาด เรียบรอยพรอมท่ีจะใหผพูกัอาศยัคนใหมสามารถเขาพกัอาศยั
ได หากสำนกังานตรวจเชค็สภาพหองพกั พบวาไมมกีารทำความสะอาด
ใหเรียบรอย สำนักงานจะหกัคาทำความสะอาด จากคาประกนัของเสยีหาย
เปนเงิน 200 บาท/หอง

4.23 ผพูกัอาศยัตองสงคืนกุญแจและคียการด เม่ือยายออกจากหอพกั
4.24 ผพูกัอาศยัทีต่องการยายสิง่ของออกจากหอพกั จะสามารถยายไดกต็อเมือ่แจง

ใหสำนกังานทราบและนำใบแจงยายสิง่ของออกดงักลาวยืน่ตอ รปภ. แลว
เทานัน้

4.25 ในการยายสิง่ของเขาหรอืออก จะตองดำเนนิการตามเวลาทีก่ำหนด คือ
03.00 - 17.00 น.

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบ และ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลยัทีเ่กีย่วของตอไป

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  18  เมษายน พ.ศ.  2551

    (ลงชือ่)   อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                             รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                                 ปฏิบติัราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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4.6 เมือ่เกดิเหตกุารณไมสงบภายในหอพกัผพูกัอาศยัตองแจงสำนักงาน หากเหตุ
เกดิชวงสำนักงานปดทำการใหแจงกรรมการหอพัก อาจารยทีป่รกึษาหอพัก
หรอื รปภ.ทีด่แูลหอพกั เพือ่จะไดเขาระงบัเหตุเบ้ืองตนและแจงเหตุตามลำดบั
ตอไป

4.7 พนกังานของสำนักงานมีสทิธิเ์ขาตรวจเช็คหองพักไดตามเวลาสมควร
4.8 หามผพูกัอาศยัปรงุอาหารในหอพกั และหามนำสตัวเลีย้งมาเลีย้งในหอพกั

โดยเด็ดขาด
4.9 ผพูกัอาศัยจะตองชวยกนัรกัษาความสะอาดในหองพัก บรเิวณหนาหองพัก

บรเิวณรอบ ๆ  หอพกัและตองนำขยะไปท้ิงในท่ีจดัใหเทานัน้
4.10 เพือ่ความสะดวกในการทำความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

รวมถึงปองกันการสูญหายของรองเทาใหผพูกัอาศัยเก็บรองเทาในหองพกั
ไมใหนำมาวางหนาหองพักหรือทางเดิน

4.11 หามผพูกัอาศยัตอกตะป ูตอเตมิ ตดิรปูภาพภายในหองพัก หากฝาฝนจะถกู
ปรบัจดุละ 100 บาท

4.12 หามตดิต้ัง วสัด-ุอปุกรณตาง ๆ  เชน เคร่ืองทำน้ำอนุ เครือ่งซักผา และอ่ืน ๆ  ที่
ตองมีการเจาะผนังหรือตอเติม เวนแตไดรบัอนุญาตจากสำนักงานกอน และ
จะตองดำเนนิการโดยชางประจำสำนกังานเทาน้ัน หากฝาฝนผพูกัอาศยัจะตอง
ชดใชตามจรงิหรอืปรบัปรงุสภาพทีท่ำการเจาะหรอืตอเตมิใหอยใูนสภาพเดมิ

4.13 ผพูกัอาศยัตองรกัษาหองพกัและอปุกรณเครือ่งใช รวมถงึครภุณัฑภายใน
หองพกัให สะอาด เรียบรอยคงสภาพดอียเูสมอ

4.14 ในกรณีที ่วสัด-ุครุภณัฑ ในหองพักชำรดุอยใูนสภาพใชงานไมได ใหผพูกั
อาศัยแจงซอม โดยกรอกแบบฟอรมและสงท่ีสำนกังาน หากการซอม วสัด-ุ
ครภุณัฑทีช่ำรดุโดยการเส่ือมสภาพสำนักงานจะเปนผรูบัผิดชอบคาใชจาย
แตหากการชำรุดน้ันเกิดจากการกระทำของผพูกัอาศัย ผพูกัอาศัยจะตอง
รบัผิดชอบคาใชจายนัน้

4.15 ผพูกัอาศยัตองรบัผดิชอบ ในการชดใชคาเสยีหายของทรพัยสนิภายในหองพกั
ของตน และชดใชคาเสียหายของทรัพยสนิสวนรวมในหอพัก อนัเกิดจากการ
กระทำของตนเอง ตามราคาท่ีสำนกังานประเมิน

4.16 หามผพูกัอาศัยนำบคุคลท่ียงัมิไดรบัอนุญาตจากสำนักงานเขาพกัอาศยัในหองพกั
4.17 ผพูกัอาศยัตองใหผมูาเย่ียมออกจากหอพักกอนเวลาปดหอพกั มฉิะนัน้ถือวา

ผพูกัอาศยัละเมดิขอบังคบัหอพกั

4.18 ผพูกัอาศัยทีเ่ปนนักศกึษาปริญญาตรี ตองเขา-ออกหอพักตามเวลาท่ีกำหนด
- หอพกัเปดเวลา 05.00 น.
- วนัศกุร-เสาร และวันกอนวันหยุดนักขตัฤกษ หอพักปด เวลา 24.00 น.
- วนัอาทิตย-พฤหสับด ีหอพกัปด เวลา 23.00 น.
เวนแตมเีหตจุำเปนท่ีตองขออนญุาตและแจงใหผจูดัการหอพกัทราบกอน

4.19 หามผพูกัอาศยัจดังานรืน่เรงิสงัสรรคใด ๆ ในหอพกั เวนแตไดรบัอนญุาต
จากผจูดัการหอพกัเปนลายลกัษณอกัษรแลวเทานัน้

4.20 การพกัอาศัยรวมกนัในหอพัก ผพูกัอาศัยควรใหความชวยเหลือรวมมอืใน
กจิการ ตลอดทัง้กจิกรรมท่ีหอพกัจดัขึน้ทุกคร้ัง

4.21 หากผพูกัอาศยัทำการใด ๆ  กต็าม อนักอใหผพูกัอาศยัรวมหองพกัอยไูมได
ผพูกัอาศัยจะตองชำระคาธรรมเนียมหอพกัในราคาตอหองพกันัน้ ๆ

4.22 เมือ่ผพูกัอาศยัยายออกจากหองพกัจะตองทำความสะอาดหองพกัใหอยใูน
สภาพทีส่ะอาด เรียบรอยพรอมท่ีจะใหผพูกัอาศยัคนใหมสามารถเขาพกัอาศยั
ได หากสำนกังานตรวจเชค็สภาพหองพัก พบวาไมมกีารทำความสะอาด
ใหเรยีบรอย สำนักงานจะหกัคาทำความสะอาด จากคาประกนัของเสยีหาย
เปนเงนิ 200 บาท/หอง

4.23 ผพูกัอาศยัตองสงคืนกุญแจและคียการด เม่ือยายออกจากหอพกั
4.24 ผพูกัอาศยัทีต่องการยายสิง่ของออกจากหอพกั จะสามารถยายไดกต็อเม่ือแจง

ใหสำนกังานทราบและนำใบแจงยายสิง่ของออกดงักลาวยืน่ตอ รปภ. แลว
เทานัน้

4.25 ในการยายสิง่ของเขาหรือออก จะตองดำเนนิการตามเวลาทีก่ำหนด คือ
03.00 - 17.00 น.

หากมีการละเมิดกฎ สำนักงานจะดำเนินการตามระเบียบ และ/หรือประกาศ
มหาวิทยาลยัทีเ่กีย่วของตอไป

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  18  เมษายน พ.ศ.  2551

    (ลงชือ่)   อารมย  ตตัตะวะศาสตร
                                                   (ผชูวยศาสตราจารยอารมย  ตตัตะวะศาสตร)
                                                             รองอธกิารบดฝีายบรหิาร
                                                 ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน
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กฎหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการปรับและลงโทษผไูมมีสทิธ์ิเขาพกัอาศัยในหอพัก พ.ศ. 2523

เพือ่ใหการบรหิารงานหอพักนักศกึษาดำเนินไปอยางมีประสทิธภิาพ อำนวยประโยชนแก
นกัศกึษาในการพกัอาศยัในหอพกันกัศกึษา ดวยความเรยีบรอยสงบสขุ และเหมาะสมกบัสภาวะการณ
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน อาศยัอำนาจตามความขอ 68.2 และขอ 72 แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยหอพกันักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 จงึวางกฎไวดังตอไปนี้

1. นกัศกึษาทีเ่ขาพกัอาศยัโดยไมมสีทิธติองถกูปรบัคนละ 500 บาท
2. นกัศกึษาทีม่สีทิธิพ์กัอาศยัในหอพกั หากยนิยอมใหนักศกึษาทีไ่มมสีทิธิเ์ขาพกัอาศยั

ในหอพัก หรอืบคุคลภายนอกเขาพกัอาศยัอยดูวยกบัตนตองถกูปรบัเปนเงนิ 500 บาท
3. หากนักศกึษาผใูดฝาฝนกฎน้ีเปนคร้ังทีส่องตองถูกปรับเปนเงิน 500 บาท และหมดสิทธิ์

เขาพักอาศัยในหอพักทันท ีโดยไมไดรบัคืนเงินคาบำรุงหอพัก
4. ใหหวัหนาสำนักงานหอพักนักศกึษา หรอืผทูีอ่ธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมาย

เปนผดูำเนนิการใหเปนไปตามกฎน้ี
ทัง้นี ้ใหใชกฎน้ีตัง้แตวันถดัจากประกาศเปนตนไป

ประกาศ  ณ วนัที ่13  สงิหาคม พ.ศ. 2523

(ลงชือ่)     กวี  ทงัสบุตุร
          (ศาสตราจารย นายแพทยกว ี ทงัสบุตุร)

                                                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

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



กฎหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการปรับและลงโทษผไูมมีสทิธ์ิเขาพกัอาศัยในหอพัก พ.ศ. 2523

เพือ่ใหการบรหิารงานหอพกันักศกึษาดำเนินไปอยางมีประสิทธภิาพ อำนวยประโยชนแก
นกัศกึษาในการพกัอาศยัในหอพกันกัศกึษา ดวยความเรยีบรอยสงบสขุ และเหมาะสมกบัสภาวะการณ
ของมหาวทิยาลยัขอนแกน อาศยัอำนาจตามความขอ 68.2 และขอ 72 แหงขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2521 จงึวางกฎไวดังตอไปนี้

1. นกัศกึษาทีเ่ขาพกัอาศยัโดยไมมสีทิธติองถกูปรบัคนละ 500 บาท
2. นกัศกึษาทีม่สีทิธิพ์กัอาศยัในหอพกั หากยนิยอมใหนักศกึษาท่ีไมมสีทิธิเ์ขาพกัอาศยั

ในหอพกั หรอืบคุคลภายนอกเขาพกัอาศยัอยดูวยกบัตนตองถกูปรบัเปนเงนิ 500 บาท
3. หากนักศกึษาผใูดฝาฝนกฎน้ีเปนคร้ังทีส่องตองถูกปรับเปนเงิน 500 บาท และหมดสิทธิ์

เขาพกัอาศัยในหอพักทนัท ีโดยไมไดรบัคืนเงินคาบำรุงหอพัก
4. ใหหวัหนาสำนักงานหอพักนักศกึษา หรอืผทูีอ่ธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมาย

เปนผดูำเนนิการใหเปนไปตามกฎน้ี
ทัง้นี ้ใหใชกฎนีต้ัง้แตวันถดัจากประกาศเปนตนไป

ประกาศ  ณ วนัที ่13  สงิหาคม พ.ศ. 2523

(ลงชือ่)     กวี  ทงัสบุตุร
          (ศาสตราจารย นายแพทยกว ี ทงัสบุตุร)

                                                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

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

หมวดที่ 4

กิจกรรมนักศึกษา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าดวย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

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

 เพ่ือใหกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสวนสําคัญ

ของการเรียนรู สงเสริมใหนักศึกษาไดรู จักใชสิทธิและหนาท่ีของตนเองภายใตบทบัญญัติ

แหงกฎหมายขอบังคับระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีรู จักรับผิดชอบ

ตอตนเองสังคมและประเทศชาติตลอดจนใหไดรับการฝกฝนในการอยู ร วมกันดวยความ

สงบเรียบรอยมีสามัคคีตามระบอบประชาธิปไตย อันเปนตัวอยางที่ควรยึดถือปฏิบัติและ

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  คณะวิชาหรือสวนงานท่ีเทียบเทาคณะที่

     เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

  “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีของคณะ หรือหัวหนาสวนงาน

     ที่เทียบเทาคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

     ขอนแกน

  “รองคณบดี”  หมายความวา  รองคณบดทีีไ่ดรบัมอบหมายใหรบัผดิชอบ

     ดูแลกิจการนักศึกษาของคณะ

  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ศึกษา

     ในระดับปริญญาตรี
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  “ที่ปรึกษา”  หมายความวา  ที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมนักศึกษา ซึ่ง

     มหาวิทยาลัยหรือคณะได แต งตั้ งจาก

     ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจบ

     การศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี

  “องคการนักศึกษา” หมายความวา  องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

  “คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา

     มหาวิทยาลัยขอนแกน

  “สภานักศึกษา”  หมายความวา  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

  “สโมสรนักศกึษาคณะ” หมายความวา  สโมสรนักศึกษาคณะตาง ๆ  ในมหาวทิยาลยั

     ขอนแกน

  “ชมรม”  หมายความวา กลุมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน

     กิจกรรมประเภทเดียวกันสังกัดองคการ

     นักศึกษา

  “ชุมนุม”  หมายความวา  กลุมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน

     กิจกรรมประเภทเดียวกันสังกัดสโมสร

     นักศึกษาคณะตางๆ

  “กลุมนักศึกษา” หมายความวา  กลุ มนักศึกษาที่จดทะเบียนเพื่อดําเนิน

     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  

 คุณสมบติั วธีิการไดมา วาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตาํแหนงของกรรมการตาม 

(๔) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย

 ขอ ๗  ใหคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑)  กําหนดนโยบายในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา

  (๒)  กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารปฏบิตักิารดําเนนิกจิกรรมนกัศึกษาใหเปนไป

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพโดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

  (๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อทําการใด ๆ ตามที่

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษามอบหมาย

  (๔)  ควบคุมดูแล และอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมขององคการ

นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษา

  (๕)  พิจารณากลั่นกรองโครงการและอนุมัติงบประมาณขององคการนักศึกษา

และสภานักศึกษา

  (๖)  งานอืน่ ๆ   ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด โดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลยั

หมวด ๒

วัตถุประสงคของกิจกรรมนักศึกษา

 ขอ ๘  การดําเนินกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

  (๑)  สงเสริมใหพัฒนาตนเองใหมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม

  (๒)  สงเสรมิความสามารถในการวเิคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจ

ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา

  (๓)  สงเสริมความสามารถในการทํางานเปนกลุม มภีาวะผูนาํ มคีวามรบัผดิชอบ

ตอตนเองและสังคม
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  (๔)  สงเสริมความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

  (๕)  สงเสริมใหรู จักใชสิทธิและหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

เคารพสิทธิและหนาที่ของผูอื่น

  (๖)  สงเสริมใหมีความสามัคคี มีนํ้าใจนักกีฬา มีบุคลิกภาพและพลานามัยที่ดี

  (๗)  สงเสรมิวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและเอกลกัษณอนัดงีามของชาติ

  (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)  นกัศกึษามสีทิธเิทาเทยีมกนัในการเสนอตวัเพือ่เขารบัเลอืกต้ังและออกเสยีง

เลือกตั้งตามที่กําหนดในระเบียบนี้

  (๕)  นักศึกษามีเสรีภาพในการศึกษาหาความรูและหาประสบการณทั้งในและ

นอกหลักสูตรตามความสามารถของตน

  (๖)  นักศึกษามีเสรีภาพที่จะรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของ

กิจกรรมนักศึกษา

 ขอ ๑๐ นักศึกษามีหนาที่ ดังตอไปนี้

  (๑)  ศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรอยางเต็มกําลังความสามารถ

  (๒)  ปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบประกาศคําสั่งของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตน

ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

  (๓)  ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามที่กําหนดในระเบียบนี้ นักศึกษาที่ไมไปใช

สทิธเิลอืกตัง้โดยไมแจงเหตอุนัสมควรใหเสยีสทิธใินการเสนอตวัเพือ่เขารบัการเลอืกต้ัง การรองเรยีน 

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)  สภานักศกึษา เรียกยอวา สน.มข. และเรียกเปนภาษาองักฤษวา Khon Kaen 

University Student Council มีคํายอวา KKUSC

  ใหองคการนักศึกษาและสภานักศึกษาอยูในการกํากับ ดูแลของรองอธิการบดีที่

รับผิดชอบดานกิจการนักศึกษา

 ขอ ๑๒ การบรหิารกจิกรรมนกัศกึษาระดบัคณะใหจดัตัง้เปนสโมสรนกัศึกษาคณะ (Student 

Union of Faculty) และใหอยูในการกํากับดูแลของคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย

หมวด ๕

องคการนักศึกษา

 ขอ ๑๓ ใหมอีงคการนักศกึษาประกอบดวยคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการดําเนนิงาน

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

 คณะกรรมการบริหารไดมาจากการเลอืกตัง้ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรซีึง่ไมอยูระหวาง

การลาพักหรือถูกใหพักการศึกษาโดยเลือกจากกลุมนักศึกษาผูสมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการ

บริหาร

 วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาที่ของกรรมการ การเลือกต้ังเมื่อ

มีตําแหนงวางลงตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ขอ ๑๕  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

  (๑)  บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับองคการนักศึกษา โดยไมขัดหรือแยงตอ

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศคําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย

  (๒)  กําหนดนโยบายการดําเนินงานประจําปขององคการนักศึกษาและนําไป

แถลงในที่ประชุมสภานักศึกษา

  (๓)  บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ

สภานักศึกษา

  (๔)  พิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณของคณะกรรมการบริหาร 

ชมรมและกลุมนักศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ใหองคการนักศึกษา

สงโครงการและงบประมาณดงักลาวใหสภานักศกึษาเพ่ือพจิารณาและเสนอคณะกรรมการพฒันา

นักศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนดโดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

  (๕)  ควบคุมดูแลและใหความสะดวกในการดําเนินงานของชมรมที่สังกัด

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชมรม

  (๖)  รวมมือประสานงานและใหความสะดวกในการดําเนินงานของสโมสร

นักศึกษาคณะตาง ๆ 

  (๗)  พิจารณาออกประกาศหรือขอปฏบัิตขิององคการนกัศึกษา กลุมนกัศกึษา

และชมรมในสังกัดที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

  (๘)  เขารวมประชมุกบัสภานักศกึษาในวาระทีเ่กีย่วของและตอบกระทูถามกบั

สภานักศึกษาแตไมมีสิทธิออกเสียงในการลงมติ

  (๙)  เสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารและชมรมในสังกัดตอ

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษากอนสงมอบงานใหคณะกรรมการบริหารชุดใหม

  (๑๐)  เสนอความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานดานกิจการ

นักศึกษา
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  (๑๑)  ประสานการดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น ๆ เพื่อดําเนิน

งานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักศึกษา

  (๑๒)  งานอืน่ ๆ  ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด โดยออกเปนประกาศของมหาวทิยาลยั

 ขอ ๑๖  คณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวยผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้

  (๑)  นายกองคการนักศึกษา  เปนประธานกรรมการ

  (๒)  นายกสโมสรนักศึกษาคณะทุกคณะ  เปนกรรมการ

  (๓)  ประธานกรรมการหอพักนักศึกษา  เปนกรรมการ

  (๔)  อุปนายกองคการนักศึกษา ๑ คน  เปนกรรมการและเลขานุการ

 วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน

ของคณะกรรมการดําเนินงานใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ขอ ๑๗  คณะกรรมการดาํเนนิงานมหีนาทีใ่หคาํปรกึษาและประสานงานเพือ่ใหการดําเนนิ

งานขององคการนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย

 ขอ ๑๘  ใหกลุมนกัศกึษาทีม่วีตัถปุระสงคและลกัษณะการดาํเนนิกจิกรรมประเภทเดียวกนั

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  ใหมีสภานักศึกษาประกอบดวยสมาชิกสภานักศึกษาที่มาจากการเลือกต้ังของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภายในคณะซ่ึงไมอยู ระหวางการลาพักหรือถูกใหพักการศึกษา 

คณะละ ๒ คน โดยไมซํ้าชั้นป

 การเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการเลือกตั้งสวนกลางกําหนด

 การประชมุและวธิดีาํเนนิงานขอสภานกัศกึษาวาระการดาํรงตําแหนง การพนจากตําแหนง

และหนาที่ของสมาชิกสภานักศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ขอ ๒๒  ใหท่ีประชมุสภานักศกึษาในการประชมุคร้ังแรกเลอืกคณะกรรมการสภานกัศกึษา

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

ท้ังคณะ เมื่อเห็นวาการดําเนิินงานขององคการนักศึกษาไมเปนไปตามนโยบายที่แถลงไวหรือมี

ผลเสียตอผลประโยชนของนักศึกษาและมีผลทําใหกรรมการบริหารองคการนักศึกษาพนจาก

ตําแหนง ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา

  (๕)   เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการศึกษา

  (๖)  พจิารณาอนมุตัริางขอกาํหนดงบประมาณประจาํปทีอ่งคการนกัศกึษาเสนอ

แลวสงไปยังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีสภานักศึกษารับเรื่อง

เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาใชเปนขอมูลประกอบการใหความเห็นชอบตอไป หากสภา
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นักศึกษาพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ใหคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาอนุมัติ

ขอกําหนดงบประมาณดังกลาวตอไป โดยไมตองรอความเห็นจากสภานักศึกษา

  (๗)  งานอืน่ ๆ  ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด โดยออกเปนประกาศของมหาวทิยาลยั

หมวด ๗

กลุ่มนักศึกษา การเลือกตั้งและการแต่งตั้ง

 ขอ ๒๔  นกัศกึษาท่ีจะเสนอตัวเขารับการเลอืกตัง้เปนคณะกรรมการบรหิารตองดาํเนนิการ

จัดตั้งกลุมนักศึกษาและจดทะเบียนกลุมนักศึกษากอนการสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนคณะ

กรรมการบริหาร

 องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ การจัดตั้ง การจดทะเบียน การตอทะเบีบนการยุบเลิก 

และหนาที่ของกลุมนักศึกษาใหเปนตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ขอ ๒๕  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษาใหมหาวิทยาลัย

แตงต้ังคณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลาง ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย โดยใหการเลือกตั้งสวนกลางมีอํานาจหนาที่ กําหนดวันเลือกตั้ง วิธีการรับสมัคร 

วิธีการเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน การคัดคานการเลือกต้ัง การรับรองผลการ

เลือกตั้ง ตลอดจนดําเนินการอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของโดยใหออกเปนประกาศของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งสวนกลาง ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันกอนสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย

 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน ๕ วัน 

นับแตวันเลือกตั้งในกรณีที่มีปญหาจนไมสามารถประกาศรับรองผลการเลือกต้ังได ใหคณะ

กรรมการการเลือกต้ังสวนกลางเสนอความเห็นใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยนั้น

ถือเปนที่สุด

 ขอ ๒๖  ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง ถอดถอน และอนุมัติการลาออกของคณะกรรมการ

การบริหารและสมาชิกสภานักศึกษา

 ในการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษานั้นใหอธิการบดีแตงต้ัง

ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสวนกลางประกาศรับรองผลการเลือกต้ัง 

ในกรณีที่มีปญหาในการเลือกตั้งใด ๆ ที่ทําใหไมสามารถแตงตั้งไดภายในเวลาที่กําหนด 

ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยนั้นถือเปนที่สุด
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หมวด ๘

การจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับคณะ

 ขอ ๒๗ สโมสรนักศึกษาคณะประกอบดวยนักศึกษาทุกคนภายในคณะ โดยมีคณะ

กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะทําหนาที่บริหารกิจกรรมของนักศึกษาทั้งปวงในคณะ

 องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ วธิกีารไดมา วาระการดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง

และอํานาจหนาทีต่ลอดจนการประชมุและวธิดีาํเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารสโมสรนกัศกึษา

คณะใหเปนไปตามประกาศของคณะ

 ขอ ๒๘  ใหคณบดีเปนผูแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ

 ขอ ๒๙ คณะอาจจัดใหมีชุมนุมของนักศึกษาดานวิชาการ วิชาชีพ บําเพ็ญประโยชนและ

ดานอื่น ๆ ตามที่คณะเห็นสมควร ทั้งนี้ ใหอยูในการควบคุมดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะ

 ขอ ๓๐ คณะอาจจัดใหมีประกาศเกีย่วกบักจิกรรมของนกัศึกษาภายในคณะ ทัง้นี ้ตองไม

ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

หมวด ๙

การเงิน

 ขอ ๓๑ เงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ประกอบดวย

  (๑)  เงินอุดหนุนบํารุงองคการนักศึกษา

  (๒)  เงินอุดหนุนบํารุงกีฬาองคการนักศึกษา

  (๓)  เงินอุดหนุนบํารุงสโมสรนักศึกษาคณะ

  (๔)  เงินอุดหนุนบํารุงกีฬาสโมสรนักศึกษาคณะ

 ขอ ๓๒ ใหกองกิจการนักศึกษามีหนาที่ควบคุมการใชจายเงินอุดหนุนบํารุงองคการ

นกัศกึษาตามขอ ๓๑ (๑) ใหสาํนกังานกฬีามหีนาทีค่วบคมุการใชจายเงนิอดุหนนุบาํรุงกฬีาองคการ

นกัศกึษา ตามขอ ๓๑ (๒) และใหคณะมีหนาท่ีควบคมุการใชจายเงนิอดุหนนุบาํรงุสโมสรนกัศึกษา

คณะและเงินอุดหนุนบํารุงกีฬาสโมสรนักศึกษาคณะตามขอ ๓๑ (๓) และ ๓๑ (๔)

 ขอ ๓๓ การจดัสรรและการพจิารณาอนุมัตเิงินบํารุงกจิกรรมนกัศกึษาตามขอ ๓๑ ใหเปน

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ขอ ๓๔ ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูจัดทําบัญชีเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาโดยอนุโลม

ตามระบบบัญชีราชการ เวนแตคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจะไดกําหนดระบบบัญชีเปน

อยางอืน่ หลกัฐานทีใ่ชในการลงบัญชจีะตองเกบ็ไวใหเปนระเบียบเพือ่สะดวกแกการตรวจสอบและ

ใหติดประกาศผลการตรวจสอบบัญชีไวในที่เปดเผย

 ขอ ๓๕ ใหอธกิารบดแีตงตัง้ผูตรวจสอบบญัชไีวทําการตรวจสอบบญัชกีารเงนิขององคกร

กจิกรรมและปดประกาศผลการตรวจสอบบัญชไีวในสถานท่ีเปดเผย โดยใหผูตรวจสอบบญัชดีาํเนนิ

การใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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 ขอ ๓๖ ปบัญชีของเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ใหเปนตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ขอ ๓๗ ใหกองกจิการนักศกึษาจัดทํารายงานประจําปเกีย่วกบัการใชจายเงนิบํารงุกจิกรรม

นักศึกษาเสนออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายใหดูแลงานดานกิจกรรมนักศึกษา โดยผาน

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพัฒนานักศกึษาภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัสิน้ปบญัชขีองเงนิบาํรุง

กิจกรรมนักศึกษาตามขอ ๓๖ โดยแสดงรายละเอียดตามแนบที่มหาวิทยาลัย

หมวด ๑๐

ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา

 ขอ ๓๘ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปตามเจตนารมณและ

วตัถปุระสงคทีต้ั่งไว ใหมีทีป่รกึษาขององคกรกจิกรรมตาง ๆ  ไดแก องคการนกัศึกษา สภานกัศึกษา 

ชมรม กลุมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําและดูแล

กิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและดําเนินการตามครรลองที่ชอบดวยระเบียบ 

แบบแผนและประเพณีนิยมอันดีงาม

 ขอ ๓๙ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก

องคการนกัศกึษาสภานกัศกึษา ชมรม และกลุมนักศกึษาไดไมเกนิองคกรกจิกรรมละ ๓ คน และที่

ปรกึษาแตละคนเปนทีป่รึกษาไดไมเกนิ ๓ องคกรกจิกรรมในเวลาเดียวกนั โดยผูทีจ่ะไดรบัแตงต้ัง

ใหเปนที่ปรึกษาจะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากหัวหนาสวนงานที่ตนสังกัดกอนได

รับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา

 ใหคณะแตงตั้งที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมระดับคณะ ซึ่งไดแก สโมสรนักศึกษาคณะ และ

ชุมนุม ไดไมเกินองคกรกิจกรรมละ ๓ คน และที่ปรึกษาแตละคนเปนที่ปรึกษาไดไมเกิน ๓ องคกร

กิจกรรมในเวลาเดียวกัน โดยผูที่จะไดรับแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษาจะตองไดรับอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรจากหัวหนาสวนงานที่ตนสังกัดกอนไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา

 ที่ปรึกษาอาจไดรับคาตอบแทนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย

 ขอ ๔๐ การแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงท่ีปรึกษาองคกรกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา กอนจึงนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

แตงตั้งตอไป
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หมวด ๑๑

บททั่วไป

 ขอ ๔๑  นกัศกึษาจะดาํรงตาํแหนง กรรมการบรหิาร สมาชกิสภานกัศึกษา กรรมการชมรม

กรรมการบริหารสโมสรคณะ เกินกวาหนึ่งตําแหนงในเวลาเดียวกันมิได

 ขอ ๔๒  การอนุมัติจัดกิจกรรม

  (๑)  ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติการจัดกิจกรรมของ

องคกรกิจกรรมตาง ๆ ไดแก องคการนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม และกลุมนักศึกษา รวมทั้ง 

อนุมัติการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคณะตาง ๆ และการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ

กิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกเขารวม

  (๒)  ใหอธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติการจัดกิจกรรมรับ

นองใหมทีจ่ดัโดยองคกรกิจกรรมตาง ๆ  ไดแก องคการนักศกึษา สภานกัศกึษา ชมรม กลุมนกัศกึษา 

สโมสรนักศึกษาคณะ และชุมนุมหรือจัดรวมกันหลายองคกรกิจกรรม

  (๓) ใหคณบดหีรอืผูท่ีไดรบัมอบหมายเปนผูอนมุติัการจดักจิกรรมของสโมสร

นักศึกษาคณะหรือชุมนุม

 ขอ ๔๓  การจัดทําหนังสือ สิ่งตีพิมพ สิ่งวาดหรือสิ่งเขียน สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อใน

รปูแบบอืน่ ๆ  ขององคกรกจิกรรมตาง ๆ  ไดแก องคการนกัศกึษา สภานกัศกึษา ชมรม กลุมนกัศกึษา 

สโมสรนักศึกษาคณะ และชุมนุมเพ่ือเผยแพรแกผูอ่ืน จะตองระบุช่ือ ที่อยู ของผูจัดทําหรือ

ผู รับผิดชอบและชื่อองคกรกิจกรรมน้ัน ๆ ใหชัดเจนและไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา

ขององคกรกิจกรรมผูจัดทํา รวมทั้งตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

 ขอ ๔๔ หามไมใหบคุคลหรอืกลุมบคุคลทีไ่มไดถกูตัง้เปนองคกรกจิกรรม ไดแก องคการ

นักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชุมนุม ออกประกาศ 

ประชาสัมพันธ ทํากิจกรรม การนําปายชื่อ สัญลักษณ เอกสารในนามองคกรกิจกรรมที่มีชื่อ

มหาวิทยาลัยไปใช ยกเวนไดรับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร

 หากมีการฝาฝนตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยกรณีเปน

นักศึกษาใหดําเนินการทางวินัยนักศึกษา กรณีเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหดําเนินการทาง

วินัยและในกรณีเปนบุคคลภายนอกใหดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

 ขอ ๔๕ การดําเนินการใด ๆ ที่กระทําในนามขององคกรกิจกรรมตาง ๆ ไดแก องคการ

นักศึกษาสภานักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม หากเปนการฝาฝน

ระเบียบนี้หรือระเบียบขอบังคับและประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือฝาฝนกฎหมายซึ่งทําให

มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายผูมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบองคกรกิจกรรมน้ัน ๆ ตองรับผิดชอบ

ตอกิจกรรมหรือการดําเนินการดังกลาว
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หมวด ๑๒

การแกไขเพิ่มเติมระเบียบ

 ขอ ๔๖ ระเบียบจะแกไขเพิ่มเติมไดโดย
  (๑)  คณะกรรมการบรหิารจาํนวนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการบรหิาร
หรือสมาชิกสภานักศึกษาจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาท้ังหมด
ท่ียงัคงสมาชกิภาพอยู หรือนักศกึษาจากทุกคณะไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจาํนวนนักศึกษาทัง้หมด
ยื่นญัตติขอแกไขเพิ่มเติมระเบียบตอสภานักศึกษา เพื่อพิจารณาเสนอแกไข โดยใหสภานักศึกษา
พจิารณาเปน ๓ วาระ ในวาระที ่๑ ข้ันรับหลกัการ ใหใชวธิเีรยีกชือ่และตองมีเสยีงเหน็ชอบใหแกไข
เพิ่มเติมไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาเรียงลําดับ
รายขอ ใหถือเสียงขางมาก และในวาระที่ ๓ ขั้นรับรองการแกไขเพิ่มเติม ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ตองมีเสียงเห็นชอบในการใหแกไขเพิ่มเติมไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกสภานักศึกษา
ทัง้หมดเมือ่มมีตเิหน็ชอบใหแกไขเพิม่เตมิแลวใหประธานสภานกัศกึษานาํเสนออธกิารบด ีเพือ่นาํ
เขาพิจารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกนกอนนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั
พิจารณาตอไป
  (๒) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาขอแกไขเพิ่มเติมและนําเสนออธิการบดี
เพ่ือนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
 ขอ ๔๗ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะแกไขเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกระเบียบนี้ได

บทเฉพาะกาล

 ขอ ๔๘  ใหคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา กรรมการสภา
นักศึกษาและที่ปรึกษาองคกรกิจกรรมซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับเปน
คณะกรรมการบรหิารองคการนักศกึษาสมาชกิสภานักศกึษา กรรมการสภานกัศกึษา และทีป่รกึษา
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

ดวยนั้นเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพจึงกําหนดใหจัดทํา

แนวปฏบิตัสิาํหรบัเจาหนาท่ีผูปฏบัิตงิานในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบบรูณาการของนกัศกึษา

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   

แนวปฏบิตัสิาํหรบัเจาหนาท่ีผูปฏบัิตงิานในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบบรูณาการของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน”

 ขอ 2  ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่648/2556) และใหใชประกาศ

ฉบับนี้แทน

 ขอ 3  ใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีอํานาจในการพิจารณาเทียบคาหนวยกิจกรรมจากการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย องคกรกิจกรรมของนักศึกษา หนวยงานภายในหรือหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

 ขอ 4  การสงโครงการ กิจกรรมเพื่ออนุมัติหนวยกิจกรรม

  4.1  ใหกองกิจการนักศกึษา คณะ สงโครงการกิจกรรมลงในระบบทะเบยีนกจิกรรม

นักศึกษา ดังนี้

  ภาคการศกึษาที ่1 สาํหรบัโครงการกจิกรรมทีจั่ดระหวางเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม

  ภาคการศึกษาที่ 2 สําหรับโครงการกิจกรรมที่จัดระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน

และแยกประเภทของกลุมกิจกรรมเปน 5 ดาน เพื่อใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวม

กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนอนุมัติหนวยกิจกรรม
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   4.2  ใหองคการนักศึกษา  สภานักศกึษา ชมรม  กลุมนกัศกึษา  สงโครงการกจิกรรม

ท่ีไดรับอนุมัติจัดผานกองกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ชุมนุม  สงโครงการกิจกรรมท่ีไดรับ

อนุมติัจดัผานคณะ เพ่ือใหผูรบัผดิชอบในกองกจิการนักศกึษา คณะ เปนผูบนัทกึขอมลูลงในระบบ

ทะเบียนกิจกรรมอยางนอย กอนจัดโครงการ กิจกรรม 3 วันทําการ เพื่อใหขึ้นในปฏิทินกิจกรรม

นักศึกษา

  4.3  ให กองกิจการนักศึกษา คณะ ขออนุมัติหนวยกิจกรรมผานระบบออนไลน

โครงการ กิจกรรม อยางนอย 3 วันทําการกอนจัดโครงการกิจกรรม

  4.4  ใหกองกจิการนักศกึษาเปนผูตรวจสอบ อนุมตัหินวยกจิกรรมในระบบทะเบยีน

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 กิจกรรมท่ีจัดหรืออนุมัติใหจัดโดยกองกิจการนักศึกษาใหผูรับผิดชอบ

ในกองกิจการนักศึกษาเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

  6.2  โครงการ กิจกรรมท่ีจัดหรืออนุมัติใหจัดโดยคณะหรือองคกรภายในใหผู

รับผิดชอบ  ในคณะหรือหนวยงานเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

  6.3  โครงการ กจิกรรมทีจ่ดัโดยองคกรภายในภายนอกท่ีดําเนนิการผานกองกจิการ

นักศึกษาใหผูรับผิดชอบในกองกิจการนักศึกษาเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

  6.4 โครงการ กิจกรรมท่ีจัดโดยองคกรภายในภายนอกที่ดําเนินการผานคณะ

ใหผูรับผิดชอบในคณะเปนผูบันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

  6.5  โครงการ กิจกรรมที่จัดรวมกันหลายคณะ ใหผูรับผิดชอบแตละคณะเปนผู

บันทึกขอมูลลงในระบบทะเบียนกิจกรรม

 โดยให กองกจิการนกัศกึษา คณะ องคกรภายใน บนัทกึการเขารวมกจิกรรมของนกัศึกษา 

ใหเสรจ็สิน้หลงัจากสิน้สดุกจิกรรมนัน้ๆภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป ถาไมทนักาํหนดเวลาใหทํา

บันทึกพรอมเหตุผลความจําเปนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรม

แบบบรูณาการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนเพือ่ขออนมัุติเปดระบบบันทึกรายชือ่นกัศึกษา

เปนกรณีไป
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 ขอ 7  การกํากับติดตามและประเมินผล  

  7.1  ใหกองกิจการนักศกึษา รวบรวมและสรุปผลการเขารวมกจิกรรมของนักศกึษา 

ภายหลงัสิน้สดุแตละภาคการศกึษาเสนอตอคณะกรรมการบรหิารจัดการการเขารวมกจิกรรมแบบ

บรูณาการของนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกนเพือ่พจิารณาติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน

  7.2  ใหคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของ

คณะ รวบรวมและสรุปผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ภายหลังสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา

เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ

 ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ีโดยมีอํานาจวินิจฉัยปญหาตามประกาศน้ี  

การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

  ประกาศ  ณ วันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2558

                                                                                       ลงชื่อ    เพียรศักดิ์  ภักดี

                                                                               (รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์ ภักดี)

                                                                  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

                                                                     ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เร่ือง  แนวปฏบิตัสิาํหรบัเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานในการจดักจิกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนของผูจัดโครงการกองกิจการนักศึกษา

 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขันตอนของผูจ้ดัโครงการกองกิจการนกัศึกษา 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

แต่ละงาน 
ขออนุมตัจิัดโครงการ 

อนุมตั ิ

แต่ละงานส่งสาํเนา
หนังสอือนุมตัโิครงการ/
กจิกรรมทีงานกจิกรรม

นักศึกษาอย่างน้อย  
 วันทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการเพือ
บนัทกึข้อมูลโครงการใน
ระบบทะเบยีนกจิกรรม 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏทินิกจิกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

 

จัดโครงการตามทีกาํหนด 

นักศึกษาลงชือในใบเซน็ชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แต่ละงาน 
จัดเกบ็รายชือนักศึกษา 

ไว้เป็นหลักฐาน 

จบโครงการ 

3 

หลังเสรจ็สินโครงการ 
 

ผู้จัดโครงการ ส่งหลักฐาน รายชือ
นักศึกษาทีเข้าร่วมกจิกรรมให้
ผู้ดูแลระบบในงานกจิกรรม
นักศึกษา โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงชือพร้อมเซน็กาํกบัทุกแผ่น 
หนังสอือนุมตัเิบกิจ่ายฯ 

 

ผู้ดูแลระบบ 
ในงานกจิกรรมนักศึกษา 
บันทกึข้อมูลนักศึกษาที 

เข้าร่วมลงในระบบทะเบียน
กจิกรรมภายในวันที   
ของเดือนถัดไปหลังจาก

สินสดุกจิกรรม 

ระบบประมวลผล
และจัดเกบ็ข้อมูล 

นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง
โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สินแล้วไม่เกนิ 60 วัน 
หากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวถือว่าหน่วยกจิกรรม

ของโครงการนัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

งานกจิกรรมนักศกึษา  
ขออนุมัติหน่วยกจิกรรม 
ผ่านระบบออนไลน์ 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรม 

ในระบบ 

เว็ป

เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง  แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนของผูจัดโครงการ หน่วยกิจการนักศึกษาคณะ/หน่วยงาน

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขันตอนของผูจ้ดัโครงการ หน่วยกิจการนกัศึกษาคณะ/หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แต่ละหน่วยกจิการ
นักศกึษาคณะ/หน่วยงาน 

ขออนุมัตจิัดโครงการ 

อนุมตั ิ

แต่ละหน่วยกจิการนักศึกษา
คณะ/หน่วยงาน 

บนัทกึข้อมูลโครงการอย่าง
น้อย  วนัทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการเพือ
บนัทกึข้อมูลโครงการใน
ระบบทะเบยีนกจิกรรม 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏทินิกจิกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

 

หน่วยกจิการนักศึกษาคณะ/หน่วยงาน 
จัดโครงการตามทีกาํหนด 

นักศึกษาลงชือในใบเซน็ชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แต่ละหน่วยกจิการนักศึกษา 
คณะ/หน่วยงาน 

จัดเกบ็รายชือนักศึกษา 
ไว้เป็นหลักฐาน 

จบโครงการ 

หลังเสรจ็สินโครงการ 
 

ผู้จัดโครงการ ส่งหลักฐาน 
รายชือนักศึกษาทีเข้าร่วม

กจิกรรมให้ผู้ดูแลระบบในคณะ 
หน่วยงาน โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงชือพร้อมเซน็กาํกบัทุกแผ่น
หนังสอือนุมตัเิบกิจ่ายฯ 

 

ผู้ดูแลระบบในคณะ/หน่วยงาน 
บันทกึรายชือข้อมูล     

รหัสนักศึกษาทีเข้าร่วม 
ลงในระบบทะเบียนกจิกรรม 

ภายในวันที  ของเดือนถัดไป
หลังจากสินสุดกจิกรรม 

 

ระบบประมวลผล
และจดัเก็บขอ้มูล 

นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง
โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สินแล้วไม่เกนิ 60 วัน 
หากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวถือว่าหน่วยกจิกรรม

ของโครงการนัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

หน่วยกจิการนักศกึษาคณะ/หน่วยงาน 
ขออนุมัติหน่วยกจิกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์ งานกจิกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรมในระบบ 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรม 

ในระบบ 

3 

เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง  แนวปฏบิตัสิาํหรบัเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานในการจดักจิกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของ

 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนของผูจัดโครงการ  องคการนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขันตอนของผูจ้ดัโครงการ  องคก์ารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/ชมรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคก์ารนักศึกษา 
สภานักศึกษา 

ชมรม  
ขออนุมตัจิัดโครงการ 

อนุมตั ิ

งานกจิกรรมนักศึกษา 
บันทกึข้อมูลโครงการ
อย่างน้อย  วันทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการ 
ในระบบทะเบียนกจิกรรม 

 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏทินิกจิกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 
ในปฏิทนิกจิกรรม 

 

องคก์ารนกัศึกษา/สภานกัศึกษา/ชมรม 

จัดโครงการตามทีกาํหนด 

นกัศึกษาลงชือในใบเซ็นชือ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

องคก์ารนักศึกษา 
สภานักศึกษา 

ชมรม 
จัดเกบ็รายชือนักศึกษา 

ไว้เป็นหลักฐาน 

จบโครงการ 

3 

หลังเสรจ็สินโครงการ 
 

องค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา 

ชมรม 
ส่งหลักฐาน รายชือนักศกึษาทีเข้า

ร่วมกจิกรรมให้ งานกจิกรรมนักศกึษา 
 โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงชือพร้อมเซน็กาํกบัทุกแผ่น 
หนังสอือนุมตัเิบกิจ่ายฯ 

 

ระบบประมวลผล
และจัดเกบ็ข้อมูล 

งานกจิกรรมนักศึกษา 
บนัทกึข้อมูลนักศึกษา                

ทีเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 
ลงในระบบทะเบยีนกจิกรรม 

ภายในวันที  ของเดอืนถดัไป
หลังจากสินสดุกจิกรรม 

นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง
โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สินแล้วไม่เกนิ 60 วัน 

หากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวถือว่าหน่วย
กจิกรรมของโครงการนัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

งานกจิกรรมนักศึกษา 
ขออนุมตัหิน่วยกจิกรรม 

ผ่านระบบออนไลน์  
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรม 

ในระบบ 

เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง  แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนของผูจัดโครงการสโมสรนักศึกษา ชุมนุม

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขันตอนของผูจ้ดัโครงการสโมสรนกัศึกษา ชุมนุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สโมสรนักศึกษา 
ขออนุมตัจิัดโครงการ 

อนุมติั 

หน่วยกิจการนกัศึกษาคณะ 
บนัทกึข้อมูลโครงการ 

ในระบบทะเบยีนกจิกรรม 
อย่างน้อย  วนัทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการ 
 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏทินิกจิกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

สโมสรนกัศึกษา ชมุนุม 

จัดโครงการตามทีกาํหนด 

นักศึกษาลงชือในใบเซน็ชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จบโครงการ 

ผู้จัดโครงการจัดเกบ็รายชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3 

หลงัเสร็จสินโครงการ 
 

สโมสรนักศึกษา  ชุมนุม 
ส่งรายชือให้ผู้ดูแลระบบ 

หน่วยกจิการนักศึกษาคณะ 
 โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงชือพร้อมเซน็กาํกบัทุกแผ่น 
หนังสอือนุมตัเิบกิจ่ายฯ 

 

ระบบประมวลผล
และจัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยกจิการนักศึกษาคณะ 
บันทกึข้อมูลนักศึกษาทีเข้าร่วม

โครงการ/กจิกรรม 
ลงในระบบทะเบียนกจิกรรม 
ภายในวันที  ของเดือน

ถัดไปหลังจากสินสดุกจิกรรม 

หน่วยกจิการนักศกึษาคณะ  
ขออนุมตัหิน่วยกจิกรรม 

ผ่านระบบออนไลน์  
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรม 

ในระบบ 

นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง
โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สินแล้วไม่เกนิ 60 วัน 

หากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวถือว่าหน่วย
กจิกรรมของโครงการนัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนการเทียบหนวยกิจกรรมจากหนวยงานภายนอก

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขันตอนของผูจ้ดัโครงการสโมสรนกัศึกษา ชุมนุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สโมสรนักศึกษา 
ขออนุมตัจิัดโครงการ 

อนุมติั 

หน่วยกิจการนกัศึกษาคณะ 
บนัทกึข้อมูลโครงการ 

ในระบบทะเบยีนกจิกรรม 
อย่างน้อย  วนัทาํการ                  

ก่อนจัดโครงการ 
 

2 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
โครงการในปฏทินิกจิกรรม 

เวป http://ilp.kku.ac.th 
 

นักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการ 

สโมสรนกัศึกษา ชมุนุม 

จัดโครงการตามทีกาํหนด 

นักศึกษาลงชือในใบเซน็ชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จบโครงการ 

ผู้จัดโครงการจัดเกบ็รายชือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3 

หลงัเสร็จสินโครงการ 
 

สโมสรนักศึกษา  ชุมนุม 
ส่งรายชือให้ผู้ดูแลระบบ 

หน่วยกจิการนักศกึษาคณะ 
 โดยแนบหลักฐาน  

เช่น ใบลงชือพร้อมเซน็กาํกบัทุกแผ่น 
หนังสอือนุมตัเิบกิจ่ายฯ 

 

ระบบประมวลผล
และจัดเกบ็ข้อมูล 

หน่วยกจิการนักศึกษาคณะ 
บันทกึข้อมูลนักศึกษาทีเข้าร่วม

โครงการ/กจิกรรม 
ลงในระบบทะเบียนกจิกรรม 
ภายในวันที  ของเดือน

ถัดไปหลังจากสินสดุกจิกรรม 

หน่วยกจิการนักศกึษาคณะ  
ขออนุมตัหิน่วยกจิกรรม 

ผ่านระบบออนไลน์  
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อนุมัติหน่วยกจิกรรม 

ในระบบ 

นกัศึกษาตรวจสอบขอ้มูลใน
ระบบทะเบียนกิจกรรม 

เวปhttp://ilp.kku.ac.thภายหลัง
โครงการหรือกจิกรรมเสรจ็สินแล้วไม่เกนิ 60 วัน 

หากพ้นกาํหนดเวลาดงักล่าวถือว่าหน่วย
กจิกรรมของโครงการนัน ๆ ถูกต้องแล้ว 

 

เว็ป http://ilp.kku.ac.th ภายหลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เร่ือง แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนการเทียบหน่วยกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เรื่อง  แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขันตอนการเทยีบหน่วยกจิกรรมจากหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าทีรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเพือเสนอต่อทีประชุมฯ 

พิจารณา
อนุมตัหิน่วย

กจิกรรม 

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล
ในระบบทะเบียนกจิกรรม 
http://ilp.kku.ac.th 
 

บันทึกข้อมูลและ
หน่วยกิจกรรมที
ผ่านการพิจารณา
ลงในระบบ 
 

1 2 

นักศึกษาทาํกจิกรรมกบั
หน่วยงานภายนอก 

เสรจ็สินการทาํกจิกรรม 

นักศึกษาเตรียมเอกสาร 
เพือขอเทยีบหน่วยกจิกรรมดงันี  
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทีเวป

http://ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV/downlo
ad.php 

หรือติดต่อทีงานกจิกรรมนักศกึษา กองกจิการ
นักศกึษาโดยมเีอกสารดังนี  
. ใบรับรองการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมหลักสตูร
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
. แบบฟอร์มการขอเทยีบค่ากจิกรรม 
.กาํหนดการในการทาํกจิกรรม 
.  หลักฐานการเ ข้ า ร่วมกิจกรรม เ ช่น รูปภาพ
ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการ ใบเกยีรติบัตร เป็นต้น 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1668/2557)
เรือ่ง หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรียนรแูบบบรูณาการ

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
********************

เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสงเสริมศักยภาพให
นกัศกึษาเปนผทูีป่ระกอบดวย วทิยา จรยิา ปญญา เปนบณัฑิตทีพ่งึประสงคของมหาวทิยาลยั และ
เพือ่ใหการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการของนักศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธภิาพสอดคลองกบัหลักสตูรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การศกึษาระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวม
กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2557
เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในคราวประชมุครัง้ที ่6/2557 เม่ือวนัที ่13 มถินุายน พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออก
ประกาศดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1668/2557) เรือ่ง
หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรียนรแูบบบรูณาการของนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่1414/2557) และใหใชประกาศ
ฉบับนีแ้ทน

ขอ 3 ประกาศฉบับนีใ้หใชบงัคับกบันกัศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่ขาศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2552 เปนตนไป

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายความวา คณะวชิาหรอืหนวยงานทีเ่รยีก

ชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความถงึหนวยงาน
เจาของโครงการดวย

“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผอูำนวยการศูนย สถาบัน
สำนกัหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่
ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะและใหหมายความ
ถงึหวัหนาหนวยงานทีเ่ปนเจาของ
โครงการดวย
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1668/2557)
เรือ่ง หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรียนรแูบบบรูณาการ

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน
********************

เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสงเสริมศักยภาพให
นกัศกึษาเปนผทูีป่ระกอบดวย วทิยา จรยิา ปญญา เปนบณัฑติทีพ่งึประสงคของมหาวทิยาลยั และ
เพือ่ใหการเขารวมกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการของนักศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธภิาพสอดคลองกบัหลกัสตูรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555 โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวม
กิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2557
เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัขอนแกน
ในคราวประชมุครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่13 มถินุายน พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยัขอนแกน จงึออก
ประกาศดงัตอไปนี้

ขอ 1 ประกาศน้ีเรยีกวา “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1668/2557) เรือ่ง
หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรียนรแูบบบรูณาการของนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่1414/2557) และใหใชประกาศ
ฉบบันีแ้ทน

ขอ 3 ประกาศฉบับน้ีใหใชบงัคับกบันกัศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีเ่ขาศกึษาต้ังแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป

ขอ 4 ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายความวา คณะวชิาหรอืหนวยงานทีเ่รยีก

ชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความถึงหนวยงาน
เจาของโครงการดวย

“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผอูำนวยการศูนย สถาบัน
สำนกัหรอืหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่
ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะและใหหมายความ
ถงึหวัหนาหนวยงานทีเ่ปนเจาของ
โครงการดวย
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวม
กจิกรรมแบบบูรณาการของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน

“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาท่ีศกึษาในหลักสตูรระดับ
ปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“กจิกรรม” หมายความวา กจิกรรมหรือโครงการเสริมหลักสตูรท่ี
ไมเปนสวนหนึง่ของการเรยีนการสอน
ซึง่มหาวทิยาลยั คณะ องคกรกจิกรรม
หรอืองคกรภายนอกจัดข้ึน

“หนวยกจิกรรม” หมายความวา จำนวนหนวยนบัโดยเทยีบจากระยะ
เวลาการจัดกจิกรรมท่ีนกัศกึษาเขารวม
โครงการหรือกจิกรรม ทัง้นี ้การกำหนด
หนวยกจิกรรมใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกำหนด

“องคกรภายนอก”หมายความวา หนวยงานภาครัฐหรอืเอกชน
ซึง่ไมอยภูายใตการกำกบัของมหาวทิยาลยั

“องคกรกจิกรรม” หมายความวา กลมุกจิกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ
ประกอบดวย องคการนกัศกึษา สภา
นกัศกึษา หอพกันกัศกึษา ชมรม กลมุ
นกัศกึษา สโมสรนกัศึกษาคณะและ
ชมุนมุ

ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการท่ีมอีงคประกอบและหนาที ่ดงันี้
5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ

5.1.1 อธกิารบดีหรอืรองอธิการบดีทีไ่ดรบัมอบหมาย เปนประธาน
คณะกรรมการ

5.1.2 รองคณบดหีรือผบูรหิารทีไ่ดรบัมอบหมายจากทกุคณะ เปนกรรมการ
5.1.3 ผทูรงคุณวฒุทิีม่ปีระสบการณดานพัฒนานักศกึษาไมเกนิ 3 คน

เปนกรรมการ
5.1.4 ผอูำนวยการสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการ
5.1.5 ผอูำนวยการกองกิจการนกัศกึษา      เปนกรรมการและเลขานกุาร

5.2 หนาทีข่องคณะกรรมการ
5.2.1 กำหนดหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัเิพือ่ใหการเขารวมกจิกรรมแบบ

บรูณาการของนักศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยใหจัดทำเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

5.2.2 กำหนดและอนุมตัหินวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณา
เทยีบคาประสบการณผนูำองคกรกิจกรรมและเทียบโอนหนวย
กจิกรรม

5.2.3 แตงต้ังคณะอนกุรรมการเพ่ือปฏบิตัหินาทีแ่ทนคณะกรรมการใน
ขอบเขตหนาทีข่องคณะกรรมการได

5.2.4 กำกบั ตดิตามและประเมินผลการรวมกจิกรรมของนักศกึษา
5.2.5 สรปุประเมินผลการดำเนนิงานและใหขอมลู เสนอแนะและรายงาน

ผลเสนอตอมหาวทิยาลยั
5.2.6 หนาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 6 ใหคณะทีม่นีกัศกึษาสังกดัแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวมกจิกรรม
แบบบูรณาการ โดยใหมหีนาทีด่งัตอไปนี้

6.1 รวบรวมขอมลูแผนการจัดกจิกรรมของคณะ องคกรกจิกรรมภายใตกำกบั
ของคณะ เพือ่จดัหมวดหมกูจิกรรมใหเปนไปตามขอ 7

6.2 พจิารณากำหนดหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพจิารณาเทยีบคา และ
เทยีบโอนประสบการณการเขารวมกจิกรรมของนกัศกึษาในสงักดั ตามหลกัเกณฑหรือแนวปฏิบติั
ทีม่หาวทิยาลยักำหนดแลวนำเสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนมัุติ

6.3 ประชาสมัพนัธ กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการรวมกจิกรรมของนักศกึษา
ในคณะ

6.4 หนาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีค่ณบดมีอบหมาย
ขอ 7 นกัศกึษาตองเขารวมกจิกรรมครบ 5 ดาน ดงันี้

7.1 ดานการพฒันาศกัยภาพตนเอง หมายถงึ กจิกรรมทีม่งุสงเสริมพฒันาความ
สามารถของนกัศกึษาดานภาวะผนูำ บคุลิกภาพ สงเสรมิการเรยีนรตูลอดชวิีต พฒันาทกัษะดานภาษา
ตางประเทศ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสุขอนามัย กฬีาและ
นนัทนาการ

7.2 ดานการธำรงไวซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ เสริมสรางจติสำนกึ
ความภาคภูมใิจในมหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กจิกรรมท่ีมงุสงเสริมความภาคภูมใิจในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองท่ีดขีองประเทศ
และประชาคมโลกและรักษาไวซึง่เอกลกัษณมหาวทิยาลยั สรางความรักความสามคัคคีวามผกูพนักบั
มหาวิทยาลัยและคณะ
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารจดัการการเขารวม
กจิกรรมแบบบูรณาการของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัขอนแกน

“นกัศกึษา” หมายความวา นกัศกึษาท่ีศกึษาในหลักสตูรระดับ
ปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

“กจิกรรม” หมายความวา กจิกรรมหรือโครงการเสริมหลักสตูรท่ี
ไมเปนสวนหนึง่ของการเรยีนการสอน
ซึง่มหาวทิยาลยั คณะ องคกรกจิกรรม
หรอืองคกรภายนอกจัดข้ึน

“หนวยกจิกรรม” หมายความวา จำนวนหนวยนบัโดยเทยีบจากระยะ
เวลาการจัดกจิกรรมท่ีนกัศกึษาเขารวม
โครงการหรือกจิกรรม ทัง้นี ้การกำหนด
หนวยกจิกรรมใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกำหนด

“องคกรภายนอก”หมายความวา หนวยงานภาครัฐหรอืเอกชน
ซึง่ไมอยภูายใตการกำกบัของมหาวทิยาลยั

“องคกรกจิกรรม” หมายความวา กลมุกจิกรรมนกัศกึษาประเภทตาง ๆ
ประกอบดวย องคการนักศกึษา สภา
นกัศกึษา หอพกันักศกึษา ชมรม กลมุ
นกัศกึษา สโมสรนักศกึษาคณะและ
ชมุนมุ

ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการท่ีมอีงคประกอบและหนาที ่ดงันี้
5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ

5.1.1 อธกิารบดีหรอืรองอธิการบดีทีไ่ดรบัมอบหมาย เปนประธาน
คณะกรรมการ

5.1.2 รองคณบดหีรือผบูรหิารทีไ่ดรบัมอบหมายจากทกุคณะ เปนกรรมการ
5.1.3 ผทูรงคุณวฒุทิีม่ปีระสบการณดานพัฒนานักศกึษาไมเกนิ 3 คน

เปนกรรมการ
5.1.4 ผอูำนวยการสำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ เปนกรรมการ
5.1.5 ผอูำนวยการกองกิจการนกัศกึษา      เปนกรรมการและเลขานกุาร

5.2 หนาท่ีของคณะกรรมการ
5.2.1 กำหนดหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัเิพือ่ใหการเขารวมกจิกรรมแบบ

บรูณาการของนักศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย โดยใหจัดทำเปน
ประกาศมหาวทิยาลยั

5.2.2 กำหนดและอนุมัตหินวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณา
เทยีบคาประสบการณผนูำองคกรกิจกรรมและเทียบโอนหนวย
กจิกรรม

5.2.3 แตงต้ังคณะอนกุรรมการเพ่ือปฏิบตัหินาทีแ่ทนคณะกรรมการใน
ขอบเขตหนาทีข่องคณะกรรมการได

5.2.4 กำกบั ตดิตามและประเมินผลการรวมกจิกรรมของนักศึกษา
5.2.5 สรปุประเมนิผลการดำเนนิงานและใหขอมลู เสนอแนะและรายงาน

ผลเสนอตอมหาวทิยาลยั
5.2.6 หนาท่ีอืน่ ๆ ตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย

ขอ 6 ใหคณะท่ีมนีกัศกึษาสงักดัแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการการเขารวมกจิกรรม
แบบบรูณาการ โดยใหมหีนาท่ีดงัตอไปน้ี

6.1 รวบรวมขอมูลแผนการจัดกจิกรรมของคณะ องคกรกจิกรรมภายใตกำกบั
ของคณะ เพือ่จดัหมวดหมกูจิกรรมใหเปนไปตามขอ 7

6.2 พจิารณากำหนดหนวยกจิกรรมของแตละโครงการและพจิารณาเทยีบคา และ
เทยีบโอนประสบการณการเขารวมกจิกรรมของนกัศกึษาในสงักดั ตามหลกัเกณฑหรอืแนวปฏบิตัิ
ทีม่หาวิทยาลยักำหนดแลวนำเสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

6.3 ประชาสมัพนัธ กำกบั ตดิตามและประเมนิผลการรวมกจิกรรมของนกัศกึษา
ในคณะ

6.4 หนาท่ีอืน่ ๆ ตามทีค่ณบดมีอบหมาย
ขอ 7 นกัศกึษาตองเขารวมกิจกรรมครบ 5 ดาน ดงันี้

7.1 ดานการพฒันาศกัยภาพตนเอง หมายถงึ กจิกรรมท่ีมงุสงเสรมิพฒันาความ
สามารถของนกัศกึษาดานภาวะผนูำ บคุลิกภาพ สงเสรมิการเรยีนรตูลอดชวิีต พฒันาทกัษะดานภาษา
ตางประเทศ ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสขุอนามยั กฬีาและ
นนัทนาการ

7.2 ดานการธำรงไวซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ เสรมิสรางจติสำนกึ
ความภาคภูมใิจในมหาวิทยาลยัและคณะ หมายถึง กจิกรรมท่ีมงุสงเสริมความภาคภูมใิจในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองท่ีดขีองประเทศ
และประชาคมโลกและรักษาไวซึง่เอกลกัษณมหาวทิยาลยั สรางความรกัความสามัคคคีวามผกูพนักบั
มหาวิทยาลัยและคณะ
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7.3 ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กจิกรรมท่ีมงุสงเสริม
ใหนักศกึษาเกดิจติสำนกึในการชวยเหลอืผอูืน่ โอบออมอาร ีบำเพญ็ประโยชนตอสวนรวม รบัผดิชอบ
ตอสงัคมและสาธารณสมบตัิ

7.4 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีมุง
สงเสรมิใหนักศกึษาเปนคนดีมจีรรยาบรรณวิชาชพีสามารถอยรูวมในสงัคมอยางมคีวามสขุ

7.5 ดานการอนุรกัษศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาทองถิน่ หมายถึง กจิกรรม
ที่มุงสงเสริมการสรางจิตสำนึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

ขอ 8 นกัศกึษาจะสำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัตคิรบตามเง่ือนไขขอ 29 แหงระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกจิกรรมตาม
ขอ 7.1 ถงึขอ 7.5 ใหครบทุกดาน และตองผานหลกัเกณฑดงัตอไปนี้

8.1 นักศึกษาหลักสูตร 2 ป หรือ 2 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา 30 หนวยกจิกรรม

8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ป หรือ 3 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา 45 หนวยกจิกรรม

8.3 นกัศกึษาหลกัสตูร 4 ป 5 ป หรอื 6 ป ตองเขารวมกจิกรรมรวมทัง้สิน้
ไมนอยกวา 60 หนวยกจิกรรม

8.4 นกัศกึษาพกิารหรอืทพุลภาพตองเขารวมกจิกรรมใหครบทกุดานรวมทัง้สิน้
ไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนหนวยกจิกรรมทีก่ำหนดในหลกัสตูรตามขอ 8.1 ถงึขอ 8.3

8.5 นกัศกึษาหลกัสตูรสองปริญญาหรอืหลกัสตูรรวมระหวางสถาบันการศึกษา
ที่มีระยะเวลาศึกษาในสถาบันการศึกษาตางประเทศ ใหนับจำนวนหนวยกิจกรรมตามจำนวนปที่
กำหนดไวในหลกัสตูรในเวลาท่ีศกึษาในมหาวทิยาลยัตามขอ 8.1 ถงึ 8.4 หรอืใหเปนไปตามท่ีสถาบัน
ตางประเทศกำหนด

ขอ 9 การเขารวมโครงการ กจิกรรมและการรบัรองการเขารวมกจิกรรม
9.1 กจิกรรมทีจ่ดัโดยคณะและองคกรกจิกรรม

9.1.1 นกัศกึษาตองลงทะเบยีนเขารวมกจิกรรมและเขารวมกจิกรรม
9.1.2 ใหคณะหรือองคกรกิจกรรมท่ีจดักจิกรรมตรวจสอบการเขารวมกจิกรรม
9.1.3 ใหคณบดีหรือหวัหนาองคกรกจิกรรมหรือผทูีไ่ดรบัมอบหมายจาก

บคุคลดงักลาว เปนผรูบัรองผลการเขารวมกจิกรรม
9.1.4 ใหเจาหนาทีผ่รูบัผิดชอบของคณะ บนัทึกขอมลูการเขารวมกจิกรรม

เขาในระบบทะเบยีนกจิกรรม

9.2 กจิกรรมทีจ่ดัโดยองคกรภายนอก
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแลวตองสงแบบการขอเทียบหนวยกิจกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พรอมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององคกรภายนอกที่จัดกิจกรรม
(ถามี) และใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาของโครงการลงนามเพื่อรับรองการเขารวมโครงการนั้น
เพือ่ประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดทีก่องกิจการนักศกึษา หลงัเขารวมกิจกรรมภายใน 15 วนัทำการ
หากพนกำหนดนีแ้ลวถอืวานกัศกึษาไมประสงคขอหนวยกจิกรรม

ขอ 10 การคดิหนวยกจิกรรมใหเปนไปตามหลกัเกณฑ ดงัตอไปนี้
การเทยีบคาหนวยกจิกรรม 1 ชัว่โมง ใหคิด 0.33 หนวยกจิกรรม ใน 1 วัน  คิด

ไมเกิน 9 ชัว่โมง โดยคิดเฉพาะชวงปฏิบติังานจริงไมนับชวงเวลาเดินทาง เตรยีมงานและนักศกึษา
ตองปฏบิตัติามเง่ือนไขท่ีโครงการหรือกจิกรรมกำหนดดวย

ขอ 11 การเทยีบหนวยกจิกรรมของนกัศกึษาผดูำรงตำแหนงในองคกรกจิกรรม ใหเทยีบ
หนวยกจิกรรมไดตามหลกัเกณฑดงันี้

11.1นายกองคการนกัศกึษา ประธานสภานกัศกึษา นายกสโมสรคณะและ
ประธานกรรมการหอพกันกัศกึษา ไดรบัการเทยีบหนวยกจิกรรมดานพฒันา
ศกัยภาพตนเอง จำนวน 15 หนวยกิจกรรม

11.2คณะกรรมการบริหารองคการนักศกึษา กรรมการสภานักศกึษาและประธาน
ชมรม ไดรบัการเทียบหนวยกิจกรรมดานพฒันาศกัยภาพตนเอง จำนวน 10
หนวยกิจกรรม

11.3ประธานกลมุนักศกึษา กรรมการสโมสรนักศกึษาคณะ สมาชิกสภานักศกึษา
ประธานชมุนุมและกรรมการหอพักนักศกึษา ไดรบัการเทียบหนวยกิจกรรม
ดานพฒันาศักยภาพตนเอง จำนวน 5 หนวยกิจกรรม

ทั้งนี้ หากดำรงตำแหนงไมครบตามวาะใหคิดจำนวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลา
ทีป่ฏิบตังิานจรงิ หลกัฐานทีใ่ชในการเทยีบหนวยกจิกรรมตามขอ 11.1 ถงึ 11.3 ประกอบดวย

1) แบบขอเทยีบหนวยกจิกรรม
2) คำสัง่หรอืประกาศของมหาวทิยาลยัคณะองคกรกจิกรรมหรอืหลักฐานอืน่

เพือ่ประกอบการพจิารณา
ตำแหนงอื่น ๆ ที่ไมไดกำหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวย

กจิกรรม
ขอ 12 การเทียบโอนหนวยกจิกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดงัตอไปนี้

ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมท้ังนักศึกษาใหมที่เคยเรียน
ในมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนหนวยกิจกรรมได ทัง้นี ้นกัศกึษาตองย่ืนแบบคำรองขอเทียบโอน
ภายใน 1 ภาคการศกึษา นบัจากทีเ่ขาศกึษาในคณะหรอืโอนยายสาขาวชิา โดยยืน่คำรองขอเทยีบ
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7.3 ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กจิกรรมท่ีมงุสงเสริม
ใหนักศกึษาเกดิจติสำนกึในการชวยเหลอืผอูืน่ โอบออมอาร ีบำเพญ็ประโยชนตอสวนรวม รบัผดิชอบ
ตอสงัคมและสาธารณสมบติั

7.4 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีมุง
สงเสริมใหนักศกึษาเปนคนดีมจีรรยาบรรณวชิาชพีสามารถอยรูวมในสงัคมอยางมคีวามสขุ

7.5 ดานการอนุรกัษศลิปวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาทองถิน่ หมายถึง กจิกรรม
ที่มุงสงเสริมการสรางจิตสำนึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

ขอ 8 นกัศกึษาจะสำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัตคิรบตามเง่ือนไขขอ 29 แหงระเบียบ
มหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการศกึษาขัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกจิกรรมตาม
ขอ 7.1 ถงึขอ 7.5 ใหครบทกุดาน และตองผานหลกัเกณฑดงัตอไปน้ี

8.1 นักศึกษาหลักสูตร 2 ป หรือ 2 ปคร่ึง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา 30 หนวยกจิกรรม

8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ป หรือ 3 ปคร่ึง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น
ไมนอยกวา 45 หนวยกจิกรรม

8.3 นกัศกึษาหลกัสตูร 4 ป 5 ป หรอื 6 ป ตองเขารวมกิจกรรมรวมท้ังสิน้
ไมนอยกวา 60 หนวยกจิกรรม

8.4 นกัศกึษาพกิารหรอืทพุลภาพตองเขารวมกจิกรรมใหครบทกุดานรวมทัง้สิน้
ไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนหนวยกจิกรรมทีก่ำหนดในหลกัสตูรตามขอ 8.1 ถงึขอ 8.3

8.5 นกัศึกษาหลักสตูรสองปริญญาหรอืหลกัสตูรรวมระหวางสถาบันการศึกษา
ที่มีระยะเวลาศึกษาในสถาบันการศึกษาตางประเทศ ใหนับจำนวนหนวยกิจกรรมตามจำนวนปที่
กำหนดไวในหลักสตูรในเวลาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัตามขอ 8.1 ถงึ 8.4 หรอืใหเปนไปตามทีส่ถาบัน
ตางประเทศกำหนด

ขอ 9 การเขารวมโครงการ กจิกรรมและการรบัรองการเขารวมกจิกรรม
9.1 กจิกรรมทีจ่ดัโดยคณะและองคกรกจิกรรม

9.1.1 นกัศกึษาตองลงทะเบยีนเขารวมกจิกรรมและเขารวมกจิกรรม
9.1.2 ใหคณะหรือองคกรกิจกรรมท่ีจดักจิกรรมตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม
9.1.3 ใหคณบดีหรือหวัหนาองคกรกจิกรรมหรือผทูีไ่ดรบัมอบหมายจาก

บคุคลดงักลาว เปนผรูบัรองผลการเขารวมกจิกรรม
9.1.4 ใหเจาหนาทีผ่รูบัผิดชอบของคณะ บนัทึกขอมูลการเขารวมกจิกรรม

เขาในระบบทะเบยีนกจิกรรม

9.2 กจิกรรมทีจ่ดัโดยองคกรภายนอก
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมแลวตองสงแบบการขอเทียบหนวยกิจกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พรอมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององคกรภายนอกที่จัดกิจกรรม
(ถามี) และใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาของโครงการลงนามเพื่อรับรองการเขารวมโครงการนั้น
เพือ่ประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดทีก่องกิจการนักศกึษา หลงัเขารวมกิจกรรมภายใน 15 วนัทำการ
หากพนกำหนดนีแ้ลวถอืวานกัศกึษาไมประสงคขอหนวยกจิกรรม

ขอ 10 การคดิหนวยกจิกรรมใหเปนไปตามหลกัเกณฑ ดงัตอไปนี้
การเทยีบคาหนวยกจิกรรม 1 ชัว่โมง ใหคิด 0.33 หนวยกจิกรรม ใน 1 วัน  คิด

ไมเกิน 9 ชัว่โมง โดยคิดเฉพาะชวงปฏิบตังิานจริงไมนับชวงเวลาเดินทาง เตรยีมงานและนกัศกึษา
ตองปฏบิตัติามเง่ือนไขท่ีโครงการหรือกจิกรรมกำหนดดวย

ขอ 11 การเทยีบหนวยกจิกรรมของนกัศกึษาผดูำรงตำแหนงในองคกรกจิกรรม ใหเทียบ
หนวยกจิกรรมไดตามหลกัเกณฑดงัน้ี

11.1นายกองคการนักศกึษา ประธานสภานักศกึษา นายกสโมสรคณะและ
ประธานกรรมการหอพกันกัศกึษา ไดรบัการเทยีบหนวยกจิกรรมดานพฒันา
ศกัยภาพตนเอง จำนวน 15 หนวยกิจกรรม

11.2คณะกรรมการบริหารองคการนักศกึษา กรรมการสภานักศกึษาและประธาน
ชมรม ไดรบัการเทียบหนวยกิจกรรมดานพฒันาศักยภาพตนเอง จำนวน 10
หนวยกิจกรรม

11.3ประธานกลมุนักศกึษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา
ประธานชมุนุมและกรรมการหอพักนักศกึษา ไดรบัการเทยีบหนวยกจิกรรม
ดานพฒันาศักยภาพตนเอง จำนวน 5 หนวยกิจกรรม

ทั้งนี้ หากดำรงตำแหนงไมครบตามวาะใหคิดจำนวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลา
ทีป่ฏบิติังานจรงิ หลกัฐานท่ีใชในการเทียบหนวยกจิกรรมตามขอ 11.1 ถงึ 11.3 ประกอบดวย

1) แบบขอเทยีบหนวยกจิกรรม
2) คำสัง่หรอืประกาศของมหาวทิยาลยัคณะองคกรกจิกรรมหรอืหลกัฐานอืน่

เพือ่ประกอบการพจิารณา
ตำแหนงอื่น ๆ ที่ไมไดกำหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวย

กจิกรรม
ขอ 12 การเทียบโอนหนวยกจิกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดงัตอไปนี้

ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมท้ังนักศึกษาใหมที่เคยเรียน
ในมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนหนวยกิจกรรมได ทัง้นี ้นกัศกึษาตองย่ืนแบบคำรองขอเทียบโอน
ภายใน 1 ภาคการศกึษา นบัจากทีเ่ขาศกึษาในคณะหรอืโอนยายสาขาวชิา โดยยืน่คำรองขอเทยีบ
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โอนหนวยกิจกรรมท่ีกองกิจการนักศกึษาในกรณีทีไ่มยืน่ตามระยะเวลาน้ี ใหถอืวานกัศึกษาไมประสงค
จะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม

ทัง้นี ้การเทยีบโอนหนวยกจิกรรม กรณอีืน่ ๆ   ทีไ่มระบใุนประกาศนี ้ใหคณะกรรมการ
พจิารณาเปนกรณี ๆ ไป

ขอ 13 การตรวจสอบขอมลูทะเบยีนกจิกรรม
13.1 ใหกองกจิการนกัศกึษา จดัทำระบบฐานขอมลูการเขารวมกจิกรรมของ

นกัศกึษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได
13.2กรณีทีน่กัศกึษามีขอสงสัยในขอมลูทะเบียนกิจกรรมหรือประสงคของ

ตรวจสอบหนวยกจิกรรมใหยืน่คำรองทีค่ณะหรอืกองกจิการนกัศึกษา
ภายหลังโครงการหรือกจิกรรมเสร็จสิน้แลวไมเกนิ 60 วัน หากพนกำหนด
เวลาดังกลาวถอืวาหนวยกิจกรรมของโครงการน้ัน ๆ  ถกูตองแลว

ขอ 14 การตรวจสอบหนวยกจิกรรมเพือ่สำเรจ็การศกึษา
ใหคณะเปนผตูรวจสอบและรบัรองผลการเขารวมกจิกรรมของนกัศกึษาใหเปน

ไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรยีนรแูบบบูรณาการ
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแกน

ขอ 15 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript)
ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน

3 วนัทำการ นบัจากวันทีไ่ดรบัคำรองโดยมีขัน้ตอนและหลักฐานประกอบดังนี้
15.1นกัศกึษากรอกและยืน่แบบคำรองไดทีก่องกจิการนกัศกึษา
15.2นกัศกึษาชำระคาธรรมเนยีมตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดทีก่องกจิการนกัศกึษา
15.3กองกจิการนักศกึษาจดัทำใบระเบยีนกจิกรรมเพ่ือเสนอนายทะเบียนหรอื

ผชูวยนายทะเบียนท่ีไดรบัการแตงต้ังโดยอธิการบดีใหรับผิดชอบเร่ืองกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผลูงนาม

ขอ 16 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนีโ้ดยมอีำนาจออกหลกัเกณฑ แนวปฏบิติั
หรอืคำสัง่ทีเ่กีย่วกบัการดำเนนิการซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัประกาศนี้

ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการตคีวามหรอืปญหาในการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดี
เปนผวูนิจิฉยั คำวนิจิฉัยของอธิการบดีถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

                                                      (ลงชือ่)    กติติชยั  ไตรรตันศริชิยั
                                                         (รองศาสตราจารยกติตชิยั  ไตรรตันศริชิยั)
                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน



โอนหนวยกิจกรรมท่ีกองกิจการนักศกึษาในกรณีทีไ่มยืน่ตามระยะเวลาน้ี ใหถอืวานกัศกึษาไมประสงค
จะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม

ทัง้นี ้การเทยีบโอนหนวยกจิกรรม กรณอีืน่ ๆ   ทีไ่มระบุในประกาศน้ี ใหคณะกรรมการ
พจิารณาเปนกรณี ๆ ไป

ขอ 13 การตรวจสอบขอมลูทะเบยีนกจิกรรม
13.1 ใหกองกจิการนกัศกึษา จดัทำระบบฐานขอมลูการเขารวมกจิกรรมของ

นกัศกึษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได
13.2กรณีทีน่กัศกึษามีขอสงสัยในขอมลูทะเบียนกิจกรรมหรือประสงคของ

ตรวจสอบหนวยกจิกรรมใหยืน่คำรองทีค่ณะหรอืกองกจิการนกัศกึษา
ภายหลังโครงการหรือกจิกรรมเสร็จสิน้แลวไมเกนิ 60 วัน หากพนกำหนด
เวลาดังกลาวถอืวาหนวยกิจกรรมของโครงการน้ัน ๆ  ถกูตองแลว

ขอ 14 การตรวจสอบหนวยกจิกรรมเพือ่สำเรจ็การศกึษา
ใหคณะเปนผตูรวจสอบและรบัรองผลการเขารวมกจิกรรมของนกัศกึษาใหเปน

ไปตามประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เร่ือง หลกัเกณฑการเขารวมกจิกรรมการเรยีนรแูบบบรูณาการ
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน

ขอ 15 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript)
ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน

3 วนัทำการ นบัจากวันทีไ่ดรบัคำรองโดยมีขัน้ตอนและหลักฐานประกอบดังนี้
15.1นกัศกึษากรอกและยืน่แบบคำรองไดทีก่องกจิการนักศกึษา
15.2นกัศกึษาชำระคาธรรมเนยีมตามทีม่หาวทิยาลยักำหนดทีก่องกจิการนกัศกึษา
15.3กองกจิการนักศกึษาจดัทำใบระเบยีนกจิกรรมเพ่ือเสนอนายทะเบียนหรอื

ผชูวยนายทะเบียนท่ีไดรบัการแตงต้ังโดยอธิการบดีใหรับผิดชอบเร่ืองกิจกรรมการเรียนรแูบบบูรณาการ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกนเปนผลูงนาม

ขอ 16 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามประกาศนีโ้ดยมอีำนาจออกหลกัเกณฑ แนวปฏิบติั
หรอืคำสัง่ท่ีเกีย่วกบัการดำเนนิการซึง่ไมขัดหรอืแยงกบัประกาศนี้

ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการตคีวามหรอืปญหาในการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหอธกิารบดี
เปนผวูนิจิฉยั คำวนิจิฉัยของอธิการบดีถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ  ณ  วนัที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

                                                      (ลงชือ่)    กติตชิยั  ไตรรตันศริชัิย
                                                         (รองศาสตราจารยกติตชัิย  ไตรรตันศริชัิย)
                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

หมวดที่ 5

ระเบียบและแนวปฏิบัติอื่นที่นักศึกษาควรทราบ
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1530/2553)
เรือ่ง ขอกำหนดเก่ียวกบัโครงการเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั

สำหรบันกัศกึษา พ.ศ. 2553

เพื่อใหโครงการเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย และบงัเกดิผลดแีกนักศกึษาทีไ่ดรบัความชวยเหลอื มหาวทิยาลยัขอนแกน
จงึประกาศขอกำหนดไว ดงัน้ี

ขอ 1. ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่365) ลงวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ.
2526 และประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที ่349) ลงวนัที ่28 มถินุายน พ.ศ. 2533 และ
ใหใชประกาศน้ีแทน

ขอ 2. ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือ

คาอาหารกลางวนั
“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

ระดบัปรญิญาตรี
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธกิารบดีทีร่บัผดิชอบดานการศกึษา

ขอ 3. ใหมคีณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน ประกอบดวย รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบดานนักศึกษา เปนประธานกรรมการ ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหนางาน
แนะแนวและจัดหางาน หัวหนางานหอพักนักศึกษา หัวหนางานบริการและสวัสดิการ บุคคลท่ี
มหาวทิยาลยัเหน็สมควรอกีไมเกนิ 2 คน เปนกรรมการ และใหบคุลากรในสงักดังานบรกิารและ
สวสัดกิารทีไ่ดรบัมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ 4. ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีดงัน้ี
4.1 พจิารณากำหนดหลักเกณฑในการคัดเลอืก จำนวนเงินและเง่ือนไขการใหเงนิ

ชวยเหลือคาอาหารกลางวัน และวิธกีารคัดเลอืกนกัศกึษาผสูมควรไดรบัเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับเงินชวยเหลือคาอาหาร

โดยจัดทำเปนประกาศคณะกรรมการ
4.3 งดจายเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันเม่ือปรากฏในภายหลังวา ผไูดรบัคดัเลือก

ใหไดรบัเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันมคีวามประพฤติไมเหมาสม ไมเดอืดรอนจริง หรอืใหขอมูล
ทีเ่ปนเทจ็

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

4.4 หนาทีอ่ืน่ ๆ ทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย
ขอ 5 คณุสมบัติของนักศกึษาท่ีขอรับเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน

5.1 กำลงัศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี มสีภาพการเปนนกัศกึษา และไมอยใูนระหวาง
ลาพักการศึกษา

5.2 ขาดแคลนทุนทรัพย มคีวามประพฤติดี
5.3 สามารถชวยงาน/กจิกรรมตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัได
5.4 ผทูีร่องอธิการบดีพจิารณาเห็นวาเหมาะสมเปนกรณีพเิศษ
5.5 คณุสมบัตอิืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร

ขอ 6 ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และหากมีปญหา
เกีย่วกบัการตคีวามหรอืการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหรองอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยัชีข้าดและคำชีข้าด
นัน้ถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ทัง้นี ้ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  พ.ศ.  2553

                                                                      ลงชือ่   สมุนต  สกลไชย
                                                                (รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย)
                                                                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัท่ี 1530/2553)
เรือ่ง ขอกำหนดเก่ียวกบัโครงการเงนิชวยเหลอืคาอาหารกลางวนั

สำหรบันกัศกึษา พ.ศ. 2553

เพื่อใหโครงการเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
ดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย และบงัเกดิผลดแีกนักศกึษาทีไ่ดรบัความชวยเหลอื มหาวทิยาลยัขอนแกน
จงึประกาศขอกำหนดไว ดงันี้

ขอ 1. ใหยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่365) ลงวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ.
2526 และประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่349) ลงวนัที ่28 มถินุายน พ.ศ. 2533 และ
ใหใชประกาศนีแ้ทน

ขอ 2. ในประกาศน้ี
“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือ

คาอาหารกลางวนั
“นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน

ระดบัปรญิญาตรี
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบดานการศกึษา

ขอ 3. ใหมคีณะกรรมการจัดสรรเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน ประกอบดวย รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบดานนักศึกษา เปนประธานกรรมการ ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหนางาน
แนะแนวและจัดหางาน หัวหนางานหอพักนักศึกษา หัวหนางานบริการและสวัสดิการ บุคคลท่ี
มหาวทิยาลยัเหน็สมควรอกีไมเกนิ 2 คน เปนกรรมการ และใหบคุลากรในสงักดังานบรกิารและ
สวสัดิการทีไ่ดรบัมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ

ขอ 4. ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีดงัน้ี
4.1 พจิารณากำหนดหลักเกณฑในการคัดเลอืก จำนวนเงินและเง่ือนไขการใหเงนิ

ชวยเหลือคาอาหารกลางวัน และวธิกีารคัดเลอืกนกัศกึษาผสูมควรไดรบัเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับเงินชวยเหลือคาอาหาร

โดยจัดทำเปนประกาศคณะกรรมการ
4.3 งดจายเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันเม่ือปรากฏในภายหลังวา ผไูดรบัคดัเลือก

ใหไดรบัเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวันมคีวามประพฤติไมเหมาสม ไมเดอืดรอนจริง หรอืใหขอมูล
ทีเ่ปนเท็จ

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

4.4 หนาท่ีอืน่ ๆ ทีม่หาวทิยาลยัมอบหมาย
ขอ 5 คณุสมบัตขิองนักศกึษาท่ีขอรับเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน

5.1 กำลงัศกึษาหลักสตูรปริญญาตรี มสีภาพการเปนนกัศึกษา และไมอยใูนระหวาง
ลาพักการศึกษา

5.2 ขาดแคลนทุนทรัพย มคีวามประพฤติดี
5.3 สามารถชวยงาน/กจิกรรมตาง ๆ ของมหาวทิยาลยัได
5.4 ผทูีร่องอธิการบดีพจิารณาเห็นวาเหมาะสมเปนกรณีพเิศษ
5.5 คณุสมบัตอิืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร

ขอ 6 ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ และหากมีปญหา
เกีย่วกบัการตคีวามหรอืการปฏบิตัติามประกาศนี ้ใหรองอธกิารบดเีปนผวูนิจิฉยัชีข้าดและคำชีข้าด
นัน้ถอืเปนทีส่ิน้สดุ

ทัง้นี ้ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  พ.ศ.  2553

                                                                      ลงชือ่   สมุนต  สกลไชย
                                                                (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                                                                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
*********************

 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเพื่อสงเสริม และสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลน

ทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

 อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกบัมตสิภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุ ครัง้ที ่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

    ทนุทรพัยของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแกน

 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 และอาจไดรับแตงต้ังใหม

  อีกได

 ในกรณีท่ีมีการพนตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการ

เทาที่มีอยูและใหดําเนินการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลวใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับ

วาระทีเ่หลอือยูของผูทีต่นแทน แตถาวาระการดาํรงตาํแหนงเหลอือยูนอยกวาเกาสบิวนั จะไมดําเนนิ

การใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
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 ขอ ๕  ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ดังนี้

  (๑)  กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารพจิารณาการขาดแคลนทนุทรพัย โดยจดัทําเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย

  (๒)  กําหนดนโยบายใหความชวยเหลือแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย

  (๓)  แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางาน เพือ่ทาํการใด ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการ

มอบหมาย

 ขอ ๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือ

คําสั่งเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้

 หากมีปญหาในการปฏบิตัหิรอืตองตีความตามขอบงัคบันี ้ใหอธกิารบดีเปนผูวนิจิฉยัช้ีขาด 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 

๒๕๕๘ ขอ ๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

การขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไว ดังนี้

 ขอ ๑  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลััยขอนแกน (ฉบับที่ ๙๕๙/๒๕๕๙) 

เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีารพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพยของนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแกน”

 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 ขาดแคลนทนุทรพัยในการศกึษาเนือ่งจาก

    ผูปกครอง บิดา มารดา หรือผูอุปการะ 

    และนักศึกษามีฐานะยากจนอยางแทจริง
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  “ทุนการศึกษา”  หมายความวา  เงินที่มหาวิทยาลัยไดรับจากรัฐบาล หรือ

    เอกชนหรอืมหาวทิยาลยั หรอืคณะ จดัสรร

    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 หรือผูปกครองมีรายไดไมเกนิปละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตมบีตุร

หรือผูอยูในอุปการะ กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาขึ้นไป 

มากกวา ๑ คน หรือ

  ๖.๓  นักศกึษาไมมบีดิา มารดา หรอืผูอปุการะอยางแทจรงิ โดยมหีลกัฐานยนืยนั

วาสมควรไดรับการสนับสนุนภายใตประกาศฉบับนี้

 ขอ ๗  ผูมีสิทธิรับทุนการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

  ๗.๑  เปนนักศึกษา

  ๗.๒  มีความประพฤติ เปนสุภาพชน ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับนักศึกษา

  ๗.๓  ขาดแคลนทุนทรัพย

  ๗.๔  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษาได

  ๗.๕  ไมเปนผูไดรับทุนอื่นใด ยกเวนเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ

อนุกรรมการ

  ๗.๖  มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือผูใหทุนการศึกษากําหนด 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

ตองยืน่ใบสมคัรขอรบัทุนการศกึษาตามแบบพรอมหลกัฐานประกอบทีก่าํหนดไวในประกาศทีค่ณะ

นักศึกษาสังกัด

  ๙.๒  คณะจะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม รวบรวมสง

กองกิจการนักศึกษา

  ๙.๓  กองกิจการนักศึกษาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณรวมท้ังกําหนด

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
มหาวิทยาลยัและประชาชนทัว่ไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ บงัเกดิผลดตีอทางราชการและเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 ซึง่หาม
มใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพวิเตอรไมสามารถทำตามคำส่ังทีก่ำหนดไว หรอื
ทำใหการทำงานผิดพลาดไปจากคำสัง่ท่ีกำหนดไว หรอืใชวิธกีารใด ๆ  เขาลวงรขูอมลู แกไข หรอื
ทำลายขอมลูของบุคคลอืน่ในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพวิเตอรเพือ่เผยแพร
ขอมลูคอมพิวเตอรอนัเปนเทจ็ หรอืมีลกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหายตอเศรษฐกิจ สงัคม
และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดขีองประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกบัพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑการเก็บรักษาขอมลูจราจร
ทางคอมพวิเตอรของผใูหบริการ พ.ศ. 2550 และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ท่ี
2/2551 เมือ่วนัที ่6 กมุภาพันธ 2551 สภามหาวทิยาลัยขอนแกน จงึวางระเบยีบไวดงันี้

ขอ 1 ระเบียบนีเ้รยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการดแูลระบบคอมพวิเตอร
และการใชบรกิารคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551"

ขอ 2 ระเบยีบน้ีใหมีผลใชบังคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั

หรอืหนวยงานท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“คณบดี” หมายถงึ คณบดี ผอูำนวยการศนูย สถาบนั สำนกั หรอืหวัหนา
หนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“ศนูยคอมพวิเตอร”หมายถึง ศนูยคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัยขอนแกน

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

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
“บคุลากร” หมายถึง บคุลากรทกุคนท่ีสงักดัและปฏบิติังาน

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน และใหหมาย
ความรวมถงึพนกังานองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อปุกรณหรือชุดอปุกรณของ
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มการทำงานเขาดวย
กนั โดยมีการกำหนดคำส่ัง ชดุคำสัง่
หรือส่ิงอืน่ใดและแนวทางปฏบิติังาน
ใหอปุกรณ หรอืชุดอปุกรณทำหนาที่
ประมวลผลขอมลูโดยอัตโนมัติ

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมลู ขอความ คำสัง่ ชดุคำสัง่ หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาทีอ่ยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพวิเตอร อาจประมวลผลไดและให
หมายความรวมถึงขอมลูอเิล็กทรอนิกส
ตามกฎหมายวาดวยธรุกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสดวย

“ผใูชบริการ” หมายถึง ผใูชบริการระบบคอมพวิเตอรของ
มหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคาใชบริการ
หรอืไมกต็าม

“ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง บคุลากรของมหาวิทยาลยัทีไ่ดรับ
แตงตัง้ใหดแูลรับผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรอืขอมูลคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร

“ขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร” หมายถงึ ขอมูลเก่ียวกบัการติดตอส่ือสารของ
ระบบคอมพวิเตอร ซึง่แสดงถงึแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา
วนัที ่ปรมิาณ ระยะเวลา ชนดิ
ของบรกิาร หรืออืน่ ๆ  เกีย่วของกบัการ
ตดิตอสือ่สารของระบบคอมพวิเตอร
นัน้
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวย การดูแลระบบคอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551

เพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกนบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรภายใน
มหาวทิยาลยัและประชาชนทัว่ไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ บงัเกดิผลดตีอทางราชการและเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 ซึง่หาม
มใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำตามคำส่ังทีก่ำหนดไว หรอื
ทำใหการทำงานผิดพลาดไปจากคำสัง่ท่ีกำหนดไว หรอืใชวิธกีารใด ๆ  เขาลวงรขูอมลู แกไข หรอื
ทำลายขอมลูของบคุคลอืน่ในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพวิเตอรเพือ่เผยแพร
ขอมลูคอมพิวเตอรอนัเปนเทจ็ หรอืมลีกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหายตอเศรษฐกิจ สงัคม
และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดขีองประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกบัพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง หลกัเกณฑการเก็บรักษาขอมลูจราจร
ทางคอมพวิเตอรของผใูหบรกิาร พ.ศ. 2550 และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัในคราวประชมุครัง้ที่
2/2551 เมือ่วนัที ่6 กมุภาพนัธ 2551 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จงึวางระเบียบไวดังนี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รยีกวา "ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวยการดแูลระบบคอมพวิเตอร
และการใชบรกิารคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551"

ขอ 2 ระเบยีบนีใ้หมผีลใชบังคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั ศนูย สถาบนั สำนกั

หรอืหนวยงานท่ีเรยีกช่ืออยางอืน่ทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“คณบดี” หมายถงึ คณบดี ผอูำนวยการศนูย สถาบนั สำนกั หรอืหวัหนา
หนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา
คณะและใหหมายความรวมถงึองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“ศนูยคอมพวิเตอร”หมายถึง ศนูยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน

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

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
“บคุลากร” หมายถึง บุคลากรทกุคนท่ีสงักดัและปฏบิตังิาน

ในมหาวทิยาลยัขอนแกน และใหหมาย
ความรวมถงึพนกังานองคกรในกำกบั
มหาวิทยาลัย

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อปุกรณหรอืชดุอปุกรณของ
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มการทำงานเขาดวย
กนั โดยมีการกำหนดคำส่ัง ชดุคำสัง่
หรอืสิง่อืน่ใดและแนวทางปฏบิตังิาน
ใหอปุกรณ หรอืชดุอุปกรณทำหนาที่
ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ

“ขอมลูคอมพวิเตอร” หมายถึง ขอมลู ขอความ คำสัง่ ชดุคำสัง่ หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาทีอ่ยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพวิเตอร อาจประมวลผลไดและให
หมายความรวมถึงขอมลูอเิลก็ทรอนิกส
ตามกฎหมายวาดวยธรุกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกสดวย

“ผใูชบรกิาร” หมายถึง ผใูชบริการระบบคอมพวิเตอรของ
มหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคาใชบริการ
หรอืไมกต็าม

“ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง บคุลากรของมหาวทิยาลยัท่ีไดรบั
แตงตัง้ใหดแูลรบัผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรอืขอมลูคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร

“ขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร” หมายถงึ ขอมูลเกีย่วกบัการตดิตอส่ือสารของ
ระบบคอมพวิเตอร ซึง่แสดงถงึแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา
วนัที ่ปรมิาณ ระยะเวลา ชนดิ
ของบรกิาร หรอือืน่ ๆ  เกีย่วของกบัการ
ตดิตอสือ่สารของระบบคอมพวิเตอร
นัน้
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ขอ 4 การใหบริการระบบคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดตอสือ่สารผานระบบคอมพิวเตอร ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน

หามมใิหใชระบบคอมพวิเตอร เพือ่แสวงหาประโยชนสำหรบัตนเองหรอืผอูืน่ในทางการคา
หรอืแสวงหากำไร หรอืการดำเนนิการใด ๆ  ท่ีขดัตอความสงบเรยีบรอยหรอืศีลธรรมอนัดี

ขอ 5 การแตงตัง้ผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
(1) ระบบคอมพิวเตอรของคณะ ใหคณบดมีอีำนาจแตงตัง้ผดูแูลระบบ

คอมพิวเตอร และใหคณะสงสำเนาหนังสอืแตงต้ังผดูแูลระบบคอมพิวเตอร
ใหศนูยคอมพิวเตอร เพือ่เก็บเขาฐานขอมลูบญัชรีะบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย

(2) ระบบคอมพวิเตอรของสวนกลางและหนวยงานทีอ่ยนูอกเหนอืจาก (1) ให
ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร มอีำนาจแตงต้ังผดูแูลระบบคอมพิวเตอร และ
ใหบนัทึกขอมลูเกบ็เขาฐานขอมลูบญัชรีะบบคอมพวิเตอรของมหาวทิยาลยั

ขอ 6 ศนูยคอมพิวเตอรมีหนาทีด่งัตอไปน้ี
(1) เกบ็รักษาและปรบัปรงุฐานขอมลูบญัชรีะบบคอมพวิเตอรของมหาวทิยาลยั

ใหสามารถอางองิถงึระบบคอมพวิเตอร
(2) จดัทำรูปแบบการใหบริการระบบคอมพิวเตอร การใหบรกิารคอมพิวเตอร

การจดัเกบ็และการตรวจสอบขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร
(3) ประสานงานกบัผดูแูลระบบคอมพิวเตอรทกุคณะ/หนวยงาน ในการถายทอด

นโยบายการดแูลระบบคอมพวิเตอรรวมถงึการถายทอดองคความรแูละ
ใหคำแนะนำในการดูแลระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมาย

(4) ปฏบัิตหินาท่ีอืน่ ๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย
ขอ 7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมีหนาทีด่งัตอไปน้ี

(1) ดแูลรักษาระบบคอมพวิเตอร และเกบ็ขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรตามท่ีได
รบัมอบหมายใหเปนไปตามระเบยีบ ประกาศ คำสัง่หรอืแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย

(2) เกบ็รกัษาและปรับปรุงฐานขอมูลบญัชรีะบบคอมพิวเตอรและนำสง
ศนูยคอมพวิเตอร

(3) สรางบัญชผีใูช และกำหนดระดบัสทิธกิารใหบรกิารของระบบคอมพวิเตอร
ใหแกผใูชบริการและเกบ็รักษาบญัชผีใูชและขอมูลประจำตวัของผใูชบรกิาร
ดวยวธิกีารทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัและเปนความลบั

(4) ปฏบัิตหินาท่ีอืน่ ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย

ขอ 8. หลกัเกณฑและวธิกีารดแูลระบบคอมพวิเตอร สทิธ ิหนาที ่ความรบัผดิชอบของ
ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 9 ผใูชบรกิารจะตองใชระบบคอมพิวเตอร ขอมลูคอมพวิเตอร หรือการตดิตอสือ่สาร
ทางคอมพวิเตอร ตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบ ประกาศ และคำสัง่ของมหาวทิยาลยั

หามมใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำตามคำส่ัง
ทีก่ำหนดไว หรือทำใหการทำงานผดิพลาดไปจากคำสัง่ทีก่ำหนดไว หรือใชวิธกีารใด ๆ เขาลวงรู
ขอมลู แกไข หรอืทำลายขอมลูของบคุคลอืน่ในระบบคอมพวิเตอรโดยมชิอบ หรอืใชระบบคอมพวิเตอร
เพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ หรอืมลีกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจ สงัคม และความม่ันคง ของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดขีองประชาชน

สทิธิ หนาที ่และความรบัผิดชอบของผใูชบริการระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ขอ 10 ผใูชบริการ หรอืผดูแูลระบบคอมพวิเตอร ทีฝ่าฝนระเบยีบ หรอืประกาศหรอืคำสัง่
ทีเ่กีย่วของกบัระเบียบน้ี ถอืเปนความผิดทางวินัยและความผิดทางแพงและทางอาญาแลวแตกรณ ีและ
ใหดำเนนิการ ดงันี้

(1) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนนักศกึษามหาวทิยาลยั ใหผอูำนวยการศนูย
คอมพวิเตอร หรอืคณบด ีมสีทิธวิากลาวตกัเตอืนและระงับการใหบรกิาร หรอื
สงเร่ืองไปยงัคณะ หรอืหนวยงานตนสงักดัเพือ่ดำเนนิการทางวนัิยนกัศกึษา
ตอไป

(2) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบคุลากร ใหผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอรหรอื
คณบดี มสีทิธวิากลาวตกัเตอืนและระงบัการใหบริการ หรอืสงเร่ืองไปยงั
คณะหรือหนวยงานตนสังกดัเพือ่ดำเนนิการทางวนัิยตอไป

(3) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบุคคลภายนอก ใหผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอร
หรือคณบดมีอีำนาจระงบัการใหบรกิาร และสงเรือ่งใหมหาวิทยาลยัดำเนนิ
คดีอาญาหรือดำเนนิคดีแพง
กรณผีกูระทำการฝาฝน ตาม (1) และ (2) เปนการฝาฝนทีเ่ปนการกระทำ

ผิดอาญาหรือเปนการกระทำผิดทางแพงดวย ใหสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
ตามกฎหมายตอไป

ขอ 11 ใหอธกิารบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ หรือ
แนวปฏบิตัทิีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้คำวนิจิฉยัของอธกิารบดีถอืเปนทีสุ่ด

ประกาศ ณ วนัที ่ 13  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2551

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                 (เภา  สารสนิ)

                                                   นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ขอ 4 การใหบริการระบบคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดตอสือ่สารผานระบบคอมพิวเตอร ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน

หามมใิหใชระบบคอมพวิเตอร เพือ่แสวงหาประโยชนสำหรับตนเองหรอืผอูืน่ในทางการคา
หรอืแสวงหากำไร หรอืการดำเนนิการใด ๆ  ท่ีขดัตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดี

ขอ 5 การแตงตัง้ผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
(1) ระบบคอมพิวเตอรของคณะ ใหคณบดมีอีำนาจแตงต้ังผดูแูลระบบ

คอมพิวเตอร และใหคณะสงสำเนาหนังสอืแตงตัง้ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร
ใหศนูยคอมพิวเตอร เพือ่เก็บเขาฐานขอมลูบัญชรีะบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย

(2) ระบบคอมพวิเตอรของสวนกลางและหนวยงานท่ีอยนูอกเหนอืจาก (1) ให
ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร มอีำนาจแตงต้ังผดูแูลระบบคอมพิวเตอร และ
ใหบนัทกึขอมลูเกบ็เขาฐานขอมลูบญัชรีะบบคอมพวิเตอรของมหาวทิยาลัย

ขอ 6 ศนูยคอมพิวเตอรมีหนาทีด่งัตอไปน้ี
(1) เกบ็รกัษาและปรบัปรงุฐานขอมลูบญัชรีะบบคอมพวิเตอรของมหาวทิยาลยั

ใหสามารถอางองิถงึระบบคอมพวิเตอร
(2) จดัทำรูปแบบการใหบริการระบบคอมพิวเตอร การใหบรกิารคอมพิวเตอร

การจดัเกบ็และการตรวจสอบขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอร
(3) ประสานงานกบัผดูแูลระบบคอมพิวเตอรทกุคณะ/หนวยงาน ในการถายทอด

นโยบายการดแูลระบบคอมพวิเตอรรวมถงึการถายทอดองคความรแูละ
ใหคำแนะนำในการดูแลระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมาย

(4) ปฏิบตัหินาทีอ่ืน่ ๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย
ขอ 7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมีหนาทีด่งัตอไปน้ี

(1) ดแูลรกัษาระบบคอมพิวเตอร และเกบ็ขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอรตามทีไ่ด
รบัมอบหมายใหเปนไปตามระเบยีบ ประกาศ คำสัง่หรอืแนวปฏิบติัของ
มหาวิทยาลัย

(2) เกบ็รกัษาและปรับปรุงฐานขอมูลบญัชรีะบบคอมพิวเตอรและนำสง
ศนูยคอมพวิเตอร

(3) สรางบัญชผีใูช และกำหนดระดบัสทิธกิารใหบริการของระบบคอมพวิเตอร
ใหแกผใูชบริการและเกบ็รักษาบญัชผีใูชและขอมลูประจำตวัของผใูชบรกิาร
ดวยวธิกีารทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัและเปนความลบั

(4) ปฏิบตัหินาทีอ่ืน่ ๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมาย

ขอ 8. หลกัเกณฑและวธิกีารดแูลระบบคอมพวิเตอร สทิธ ิหนาที ่ความรบัผดิชอบของ
ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 9 ผใูชบรกิารจะตองใชระบบคอมพิวเตอร ขอมลูคอมพวิเตอร หรอืการติดตอสือ่สาร
ทางคอมพวิเตอร ตามทีก่ำหนดไวในระเบยีบ ประกาศ และคำสัง่ของมหาวทิยาลยั

หามมใิหบคุคลใดทำดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทำตามคำส่ัง
ทีก่ำหนดไว หรอืทำใหการทำงานผดิพลาดไปจากคำสัง่ทีก่ำหนดไว หรอืใชวิธกีารใด ๆ เขาลวงรู
ขอมลู แกไข หรอืทำลายขอมลูของบคุคลอืน่ในระบบคอมพวิเตอรโดยมชิอบ หรอืใชระบบคอมพวิเตอร
เพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ หรือมลีกัษณะลามกอนาจาร กอใหเกดิความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจ สงัคม และความม่ันคง ของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดขีองประชาชน

สทิธิ หนาที ่และความรบัผิดชอบของผใูชบริการระบบคอมพวิเตอร ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ขอ 10 ผใูชบรกิาร หรือผดูแูลระบบคอมพวิเตอร ทีฝ่าฝนระเบยีบ หรอืประกาศหรอืคำสัง่
ทีเ่กีย่วของกบัระเบียบน้ี ถอืเปนความผิดทางวินัยและความผิดทางแพงและทางอาญาแลวแตกรณ ีและ
ใหดำเนนิการ ดงันี้

(1) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนนักศกึษามหาวทิยาลยั ใหผอูำนวยการศนูย
คอมพวิเตอร หรือคณบด ีมสีทิธวิากลาวตกัเตอืนและระงบัการใหบรกิาร หรอื
สงเรือ่งไปยงัคณะ หรือหนวยงานตนสงักดัเพือ่ดำเนนิการทางวินัยนกัศึกษา
ตอไป

(2) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบคุลากร ใหผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอรหรอื
คณบด ีมสีทิธวิากลาวตกัเตอืนและระงบัการใหบรกิาร หรอืสงเรือ่งไปยัง
คณะหรอืหนวยงานตนสงักดัเพือ่ดำเนนิการทางวนัิยตอไป

(3) กรณผีกูระทำการฝาฝนเปนบุคคลภายนอก ใหผอูำนวยการศนูยคอมพวิเตอร
หรอืคณบดมีอีำนาจระงบัการใหบริการ และสงเรือ่งใหมหาวทิยาลยัดำเนิน
คดีอาญาหรือดำเนนิคดีแพง
กรณผีกูระทำการฝาฝน ตาม (1) และ (2) เปนการฝาฝนทีเ่ปนการกระทำ

ผิดอาญาหรือเปนการกระทำผิดทางแพงดวย ใหสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
ตามกฎหมายตอไป

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผรูกัษาการตามระเบียบน้ี และใหมอีำนาจออกประกาศ คำสัง่ หรอื
แนวปฏบิตัทิีไ่มขัดหรอืแยงกบัระเบยีบนี ้คำวนิจิฉัยของอธกิารบดีถอืเปนทีส่ดุ

ประกาศ ณ วนัที ่ 13  กมุภาพันธ  พ.ศ. 2551

(ลงชือ่)  พลตำรวจเอก เภา  สารสนิ
                                 (เภา  สารสนิ)

                                                   นายกสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 983/2545)

เรือ่ง หลกัเกณฑการใชบรกิารระบบเครอืขาย
และเครอืขายอนิเทอรเนต็ มหาวทิยาลยัขอนแกน

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการใชบริการระบบเครือขายและเครือขาย
อนิเทอรเนต็ มหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่เปนแนวทางในการปฏบิตัขิองเจาหนาที ่และผใูชบรกิาร
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว

- ใชทรพัยากรรวมกนัท่ีเอือ้ประโยชนสงูสดุ
- ความปลอดภยัของระบบเครอืขาย และขอมลูในระบบ
- ใหมรีะบบการขยายเชือ่มตอเครอืขายของมหาวทิยาลยั ทีไ่มมผีลกระทบตอทรพัยากร

สวนรวม
- ใหมมีาตรการกำหนดสทิธ ิและบทลงโทษในกรณีทีผ่ใูชบริการกระทำผดิระเบยีบ เชน

การใชเครือขายท่ีผดิกฎหมาย และหรือขดัตอศลีธรรมอันดขีองประชาชน
ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณบดี ในคราวประชมุ
ครัง้ที ่1/2545 เมือ่วนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2545 จงึออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑการใชบรกิาร
ระบบเครือขายและเครือขายอินเทอรเน็ต ไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 983/2545) เรือ่ง
หลกัเกณฑการใชบรกิารระบบเครือขาย และเครือขายอินเทอรเนต็ มหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขดัหรอืแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

นีแ้ทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย”หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถงึ ศนูยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั ศนูย สถาบนั

สำนกั หรือหนวยงานอ่ืนทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและองคกรในกำกับมหาวิทยาลัย

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร

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

“ผใูชบริการ” หมายถึง ผปูฏบิตังิานใหมหาวทิยาลยั ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
อนุญาต

“ผดูแูลระบบ” หมายถึง บคุคลหรอืคณะบคุคลท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผอูำนวยการ ใหดแูล รบัผดิชอบเครอืขาย

“เครือขาย” หมายถึง ระบบเครอืขายคอมพวิเตอร และเครอืขาย
อนิเทอรเน็ต และใหหมายความรวมถึงสวนท่ี
ตอเชือ่มเขาระบบอนิเทอรเนต็ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
ดแูลรบัผดิชอบและใหบรกิารทกุระบบ

“บัญชีผูใช” หมายถึง รายชือ่ผใูช และรหสัผาน ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
กำหนด

ขอ 5 สทิธแิละหนาท่ีของผใูชบรกิาร
5.1 ผใูชบรกิารมหีนาทีใ่หขอมลูประจำตวัทีถ่กูตองและเปนปจจบุนัสำหรบัการ

เปดบญัชผีใูช เพือ่ใหการบรหิารระบบเปนไปอยางถกูตอง
5.2 ผใูชบรกิารมสีทิธใิชเครอืขายภายใตเง่ือนไข และหลักเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนด

ไวเทานัน้
5.3 ผใูชบริการมีสทิธิขอทราบสถานะการใชงานเครือขายท่ีเกีย่วของกับตนเอง

ขอ  6 สทิธแิละหนาทีข่องผดูแูลระบบ
6.1 ผดูแูลระบบมสีทิธทิีจ่ะดำเนนิมาตรการเพือ่ประสทิธภิาพ และความเรยีบรอย

ของเครือขาย รวมท้ังความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของแฟมขอมลู
การประมวลผลขอมลู และไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิสของผใูชบรกิาร

6.2 ผดูแูลระบบมีสทิธติรวจสอบแฟมขอมลูและขาวสารทุกประเภทของผใูชบริการ
ตามความจำเปนในการแกไข ซอมแซมเครือขายหรอืการสืบสวนเก่ียวกับ
การใชงานระบบอยางไมถกูตอง

6.3 ผดูแูลระบบมีสิทธจิำกดัการใชงานของผทูีใ่ชเครือขายไมเหมาะสมหรือลกัลอบ
ใชบัญชีผูใชของผูอื่น

6.4 ผดูแูลระบบมีสทิธใินการยตุกิารทำงานของกระบวนการของผใูช ซึง่สรางภาระ
ใหเครือขายโดยไมจำเปนหรือเกินขนาดโดยไมตองมีการแจงลวงหนา

6.5 ผดูแูลระบบมีสทิธิจะทำการบบีอดัเพือลดขนาดแฟมขอมลูใด ๆ ไดโดย
ไมตองมีการแจงลวงหนา

6.6 ผดูแูลระบบมีหนาทีใ่นการแจงใหผใูชบรกิารทราบลวงหนาถงึวนัเวลาท่ีตอง
ปดเครอืขายเพือ่บำรงุรกัษาปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงเครอืขายซึง่สงผลใหตอง
หยดุบรกิารในชวงระยะเวลาหน่ึง แตในกรณฉีกุเฉนิ และมคีวามจำเปน ผดูแูล
ระบบอาจปดเครือขายไดทนัที โดยจะพยายามใหผใูชบรกิารสามารถเก็บขอมลู
ไดอยางสมบรูณ กอนทีจ่ะดำเนนิการปดเครอืขาย
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 983/2545)

เรือ่ง หลกัเกณฑการใชบรกิารระบบเครอืขาย
และเครอืขายอนิเทอรเนต็ มหาวทิยาลยัขอนแกน

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการใชบริการระบบเครือขายและเครือขาย
อนิเทอรเนต็ มหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่เปนแนวทางในการปฏบัิตขิองเจาหนาที ่และผใูชบรกิาร
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว

- ใชทรพัยากรรวมกนัท่ีเอือ้ประโยชนสงูสดุ
- ความปลอดภยัของระบบเครอืขาย และขอมูลในระบบ
- ใหมรีะบบการขยายเชือ่มตอเครอืขายของมหาวทิยาลยั ทีไ่มมผีลกระทบตอทรพัยากร

สวนรวม
- ใหมมีาตรการกำหนดสทิธิ และบทลงโทษในกรณทีีผ่ใูชบริการกระทำผดิระเบียบ เชน

การใชเครือขายท่ีผดิกฎหมาย และหรือขดัตอศลีธรรมอันดขีองประชาชน
ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเหน็ชอบของท่ีประชมุคณบด ี ในคราวประชมุ
ครัง้ที ่1/2545 เมือ่วนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2545 จงึออกประกาศกำหนดหลกัเกณฑการใชบรกิาร
ระบบเครือขายและเครือขายอินเทอรเน็ต ไวดงัน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ 983/2545) เรือ่ง
หลกัเกณฑการใชบรกิารระบบเครือขาย และเครือขายอินเทอรเนต็ มหาวิทยาลัยขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขดัหรอืแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

นีแ้ทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย”หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธิการบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถงึ ศนูยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลัย วทิยาลยั ศนูย สถาบนั

สำนกั หรือหนวยงานอ่ืนทีม่ฐีานะเทียบเทา
คณะและองคกรในกำกับมหาวิทยาลัย

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร

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

“ผใูชบรกิาร” หมายถึง ผปูฏบัิตงิานใหมหาวทิยาลยั ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
อนุญาต

“ผดูแูลระบบ” หมายถึง บุคคลหรอืคณะบคุคลท่ีไดรบัมอบหมายจาก
ผอูำนวยการ ใหดแูล รบัผดิชอบเครอืขาย

“เครือขาย” หมายถึง ระบบเครอืขายคอมพวิเตอร และเครอืขาย
อนิเทอรเน็ต และใหหมายความรวมถึงสวนที่
ตอเชือ่มเขาระบบอนิเทอรเนต็ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
ดแูลรบัผดิชอบและใหบรกิารทกุระบบ

“บัญชีผูใช” หมายถึง รายชือ่ผใูช และรหสัผาน ทีศ่นูยคอมพวิเตอร
กำหนด

ขอ 5 สทิธแิละหนาท่ีของผใูชบริการ
5.1 ผใูชบริการมหีนาท่ีใหขอมลูประจำตวัทีถ่กูตองและเปนปจจบุนัสำหรบัการ

เปดบัญชผีใูช เพือ่ใหการบรหิารระบบเปนไปอยางถกูตอง
5.2 ผใูชบริการมีสทิธใิชเครอืขายภายใตเงือ่นไข และหลกัเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนด

ไวเทานัน้
5.3 ผใูชบรกิารมีสทิธิขอทราบสถานะการใชงานเครือขายท่ีเกีย่วของกับตนเอง

ขอ  6 สทิธแิละหนาทีข่องผดูแูลระบบ
6.1 ผดูแูลระบบมสีทิธทิีจ่ะดำเนนิมาตรการเพือ่ประสทิธภิาพ และความเรยีบรอย

ของเครือขาย รวมท้ังความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของแฟมขอมลู
การประมวลผลขอมูล และไปรษณยีอเิลก็ทรอนกิสของผใูชบรกิาร

6.2 ผดูแูลระบบมีสทิธติรวจสอบแฟมขอมลูและขาวสารทุกประเภทของผใูชบรกิาร
ตามความจำเปนในการแกไข ซอมแซมเครือขายหรอืการสืบสวนเก่ียวกับ
การใชงานระบบอยางไมถกูตอง

6.3 ผดูแูลระบบมีสทิธจิำกดัการใชงานของผทูีใ่ชเครือขายไมเหมาะสมหรือลกัลอบ
ใชบัญชีผูใชของผูอื่น

6.4 ผดูแูลระบบมีสทิธใินการยุตกิารทำงานของกระบวนการของผใูช ซึง่สรางภาระ
ใหเครือขายโดยไมจำเปนหรือเกินขนาดโดยไมตองมีการแจงลวงหนา

6.5 ผดูแูลระบบมสีทิธจิะทำการบีบอดัเพอืลดขนาดแฟมขอมลูใด ๆ ไดโดย
ไมตองมีการแจงลวงหนา

6.6 ผดูแูลระบบมีหนาท่ีในการแจงใหผใูชบริการทราบลวงหนาถงึวนัเวลาท่ีตอง
ปดเครอืขายเพือ่บำรงุรักษาปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงเครอืขายซึง่สงผลใหตอง
หยดุบรกิารในชวงระยะเวลาหน่ึง แตในกรณฉีกุเฉิน และมคีวามจำเปน ผดูแูล
ระบบอาจปดเครือขายไดทนัที โดยจะพยายามใหผใูชบรกิารสามารถเก็บขอมลู
ไดอยางสมบรูณ กอนทีจ่ะดำเนินการปดเครอืขาย
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6.7 ผดูแูลระบบสงวนสทิธทิีจ่ะปดการสือ่สารขอมลูกบัเครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย
หรอืบรกิารใด ๆ  ทีม่ผีลกระทบตอการส่ือสารขอมลูในเครอืขาย หรอืเปดใช
โดยไมไดรับอนุญาตจากศนูยคอมพวิเตอร

6.8 ผดูแูลระบบมีอำนาจท่ีจะเพิกถอนสิทธกิารใชเครือขายตอผใูชบรกิารท่ีฝาฝน
ประกาศฉบบันีไ้ด

6.9 การดำเนินการตามขอ 6.1- ขอ 6.8 ใหคณะกรรมการประจำศนูยพจิารณา
มอบอำนาจ และวิธดีำเนินการตามสิทธแิละหนาทีท่ีก่ำหนดน้ี ใหแกบคุคล และ
หรือคณะบุคคลไดตามความเหมาะสม

ขอ 7 ผใูชบรกิารจะตองรับผดิชอบตอการใชเครือขายใหเปนไปอยางเหมาะสมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการใชความระมัดระวังในการปองกันมิใหผูอื่นใชบัญชีผูใชของตน
เพือ่เขาใชเครือขายและไมพยายามลวงรหูรือเปล่ียนรหัสผานของบัญชผีใูชของผอูืน่

ในกรณีที่ศูนยคอมพิวเตอร อนุญาตใหผูใชบริการเขาใชเครือขายได โดยไมตองมีบัญชี
ผใูชหรอืรหสัผาน เชน ในกรณขีองการเขาใชระบบหองสมดุ เปนตน ผใูชบรกิารกย็งัคงตองถอืปฏบิติั
ตามหลกัเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนดไวดวย

ขอ 8 บญัชผีใูชและทรพัยากรท่ีอยบูนเครือขาย ถอืเปนทรพัยสนิของมหาวิทยาลยัการที่
ผใูชบรกิารไดรบัอนุญาตใหมีสิทธิเขาใชเครือขายไดน้ัน ถอืเปนการใชสทิธิเพือ่ประโยชนทางวิชาการ
และประโยชนของทางราชการเทาน้ันและมหาวทิยาลยัสงวนไวซึง่สทิธดิงักลาวนีว้า จะใหผใูชบรกิาร
งดใชสทิธนิีเ้มือ่ใดกไ็ด

ขอ 9 บัญชีผูใชจะถูกกำหนดใหกับผูใชบริการเฉพาะตัวเทานั้น หามนำไปใหผูอื่นใช
โดยเดด็ขาด และหามบคุคลใด ใชบญัชผีใูชของบคุคลอืน่ไดดวย แมวาจะไดรบัอนญุาตจากเจาของ
บัญชีก็ตาม

ขอ 10 หามใชเครือขายเพ่ือการอ่ืนใด นอกเหนือจากวัตถปุระสงคทางการศึกษาหรือตามท่ี
ไดรบัอนุญาตจากมหาวทิยาลยั อาทิเชน ประโยชนทางธรุกจิของตนเองหรอืของผอูืน่ ประโยชนอืน่
ใดของบคุคลอืน่ทีไ่มมคีวามเกีย่วของกบัมหาวทิยาลยัโดยตรง การประกาศแจงความ การซือ้หรอื
การจำหนายสนิคา การนำขอมลูไปซือ้ขาย การรบับริการคนหาขอมูลโดยคดิคาบรกิาร การใหบรกิาร
โฆษณาสนิคา หรอื การเปดบรกิารอนิเทอรเน็ตแกบุคคลทัว่ไปเพือ่แสวงหากำไร เปนตน

ขอ 11 หามใชเครือขายเพ่ือกระทำการอันผิดกฎหมาย และหรือขัดตอศีลธรรม
อนัดขีองประชาชน รวมท้ังการกระทำใด ๆ อนัอาจสงผลกระทบตอการใชงานของผอูืน่ดวย

ขอ 12 หามใชเครือขายเพ่ือการขมข ูกาวราว กอกวน กอความรำคาญและเขาไปยงุเกีย่วกับ
งานของผอูืน่ รวมทัง้เพือ่การแสวงหาเพือ่จดัเกบ็ หรอืสงขอความหรอืภาพซึง่ไมสภุาพหยาบคาย
หรอืลามกอนาจาร

ขอ 13 หามคัดลอก เปดเผย หรือถายโอน ขอมูล หรือซอฟตแวรในคอมพิวเตอรที่
มหาวทิยาลยัจดัหาไวใหใชโดยมไิดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยั หรอืหนวยงานผรูบัผดิชอบในการ
ใหบรกิารขอมลูหรือซอฟตแวรนัน้ๆ

ขอ 14 หามคัดลอก อาน เปล่ียนช่ือ เปล่ียนแปลง หรือ ลบท้ิงขอมลู แฟมขอมลู หรือผลลัพธ
ทีเ่ปนของผอูืน่หรอืของมหาวทิยาลยั โดยไมไดรบัอนุญาต

ขอ 15 หามดดัแปลงเครอืขาย ไมวาจะเปนฮารดแวร ซอฟตแวร และทรพัยากรระบบ เพือ่
ไปลดขีดความสามารถของระบบ หรือเพื่อที่จะทำใหไดทรัพยากรใชงานเพ่ิมขึ้นหรือพยายามท่ี
จะเปลีย่นขอจำกดัของสิทธใินการเขาใชทรัพยากรระบบไปจากทีไ่ดรบัอนญุาต จากศนูยคอมพวิเตอร

ขอ 16 ผใูชบริการจะตองไมสรางภาระงานในระบบจนสงผลกระทบตอผใูชงานอืน่
ขอ 17 ในการใชเครือขายเพื่อเปนทางผานเพื่อเขาไปใชทรัพยากรระบบของบุคคล หรือ

องคกรอืน่ทีเ่ช่ือมตอกบัเครอืขายหรอืเขาใชเครือขายอนิเทอรเนต็ ผใูชบริการตองถอืปฏบิตัติามระเบยีบ
และวธิปีฏบิตัขิององคกรทีเ่ปนเจาของทรพัยากรระบบนัน้ และถอืปฏบิตัติามมารยาทของกลมุอนิเทอร
เนต็ทีเ่กีย่วของอกีดวย  มหาวทิยาลยัจะถอืเอาการกระทำผดิตามขอหามในประกาศนีต้อทรพัยากร
ระบบนั้น ๆ เสมือนหนึ่งเปนการกระทำผิดตอมหาวิทยาลัยและจะดำเนินการตอผูกระทำผิด
เชนเดยีวกบัผกูระทำผดิตอมหาวทิยาลยั

ขอ 18 การนำเครือ่งคอมพวิเตอรหรืออปุกรณฮารดแวรอืน่ใด เขามาเชือ่มตอกบัเครอืขาย
ของมหาวิทยาลัย อันมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของเครือขาย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ศนูยคอมพิวเตอรเสยีกอน

ขอ 19 ในการใหบรกิารเครอืขาย ศนูยคอมพวิเตอร ไมรับประกนัความถกูตองของผลลพัธ
จากการประมวลผลดวยทรพัยากรระบบของมหาวทิยาลยัและไมรบัผดิชอบตอความเสยีหายใด ๆ
ทีเ่ปนผลตอเนือ่งจากความผิดพลาดของผลลัพธน้ัน ๆ

ขอ 20 เครอืขายและทรพัยากรระบบของมหาวทิยาลยั เปนสมบติัของทางราชการ หามบคุคล
ภายนอกเขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต การเขาใชงานโดยพลการ ถือวาเปนการลวงละเมิดและ
ไมพยายามปฏบิตัติามขอกำหนดของทางราชการ ตองไดรบัการพจิารณาโทษจากทางมหาวทิยาลยั
และหรือ ไดรับโทษตามกฎหมาย

ขอ 21 ศนูยคอมพิวเตอรจะไมรบัประกันในคุณภาพของการเกบ็ การรับสงขอมูลขาวสาร และ
การไมสามารถใชงานไดของระบบบางสวนหรือทัง้หมด และจะไมรบัผดิชอบในความเสยีหายของ
การใชงานอันเนือ่งมาจากวงจรส่ือสารชำรุด จานแมเหล็กชำรดุ ความลาชา แฟมขอมลูหรือจดหมาย
สงไปไมถงึปลายทาง หรอืสงผดิสถานที ่และความผดิพลาดในขอมลูหรอืความเสยีหายอนัเกดิจาก
การลวงละเมิดโดยผอูืน่
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6.7 ผดูแูลระบบสงวนสทิธทิีจ่ะปดการสือ่สารขอมลูกบัเครือ่งคอมพวิเตอรแมขาย
หรอืบรกิารใด ๆ  ทีม่ผีลกระทบตอการส่ือสารขอมูลในเครอืขาย หรอืเปดใช
โดยไมไดรบัอนุญาตจากศนูยคอมพวิเตอร

6.8 ผดูแูลระบบมีอำนาจท่ีจะเพิกถอนสิทธกิารใชเครือขายตอผใูชบรกิารท่ีฝาฝน
ประกาศฉบบันีไ้ด

6.9 การดำเนินการตามขอ 6.1- ขอ 6.8 ใหคณะกรรมการประจำศนูยพจิารณา
มอบอำนาจ และวิธดีำเนินการตามสิทธแิละหนาท่ีทีก่ำหนดน้ี ใหแกบคุคล และ
หรอืคณะบุคคลไดตามความเหมาะสม

ขอ 7 ผใูชบรกิารจะตองรับผดิชอบตอการใชเครือขายใหเปนไปอยางเหมาะสมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการใชความระมัดระวังในการปองกันมิใหผูอื่นใชบัญชีผูใชของตน
เพือ่เขาใชเครือขายและไมพยายามลวงรหูรือเปล่ียนรหัสผานของบัญชผีใูชของผอูืน่

ในกรณีที่ศูนยคอมพิวเตอร อนุญาตใหผูใชบริการเขาใชเครือขายได โดยไมตองมีบัญชี
ผใูชหรอืรหสัผาน เชน ในกรณขีองการเขาใชระบบหองสมดุ เปนตน ผใูชบริการกย็งัคงตองถอืปฏบิติั
ตามหลกัเกณฑทีป่ระกาศนีก้ำหนดไวดวย

ขอ 8 บญัชผีใูชและทรพัยากรท่ีอยบูนเครือขาย ถอืเปนทรพัยสนิของมหาวิทยาลยัการท่ี
ผใูชบรกิารไดรบัอนุญาตใหมสิีทธิเขาใชเครือขายไดน้ัน ถอืเปนการใชสทิธิเพ่ือประโยชนทางวิชาการ
และประโยชนของทางราชการเทาน้ันและมหาวทิยาลยัสงวนไวซึง่สทิธดิงักลาวนีว้า จะใหผใูชบรกิาร
งดใชสทิธนิีเ้มือ่ใดกไ็ด

ขอ 9 บัญชีผูใชจะถูกกำหนดใหกับผูใชบริการเฉพาะตัวเทาน้ัน หามนำไปใหผูอื่นใช
โดยเดด็ขาด และหามบุคคลใด ใชบญัชผีใูชของบคุคลอืน่ไดดวย แมวาจะไดรบัอนญุาตจากเจาของ
บัญชีก็ตาม

ขอ 10 หามใชเครือขายเพ่ือการอ่ืนใด นอกเหนือจากวัตถปุระสงคทางการศึกษาหรือตามท่ี
ไดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยั อาทเิชน ประโยชนทางธรุกจิของตนเองหรอืของผอูืน่ ประโยชนอืน่
ใดของบคุคลอืน่ทีไ่มมคีวามเกีย่วของกบัมหาวทิยาลยัโดยตรง การประกาศแจงความ การซือ้หรอื
การจำหนายสนิคา การนำขอมลูไปซือ้ขาย การรบับริการคนหาขอมลูโดยคดิคาบรกิาร การใหบรกิาร
โฆษณาสนิคา หรอื การเปดบรกิารอนิเทอรเน็ตแกบุคคลทัว่ไปเพือ่แสวงหากำไร เปนตน

ขอ 11 หามใชเครือขายเพ่ือกระทำการอันผิดกฎหมาย และหรือขัดตอศีลธรรม
อนัดขีองประชาชน รวมทัง้การกระทำใด ๆ อนัอาจสงผลกระทบตอการใชงานของผอูืน่ดวย

ขอ 12 หามใชเครือขายเพือ่การขมข ูกาวราว กอกวน กอความรำคาญและเขาไปยงุเกีย่วกับ
งานของผอูืน่ รวมทัง้เพือ่การแสวงหาเพือ่จดัเกบ็ หรอืสงขอความหรอืภาพซึง่ไมสภุาพหยาบคาย
หรอืลามกอนาจาร

ขอ 13 หามคัดลอก เปดเผย หรือถายโอน ขอมูล หรือซอฟตแวรในคอมพิวเตอรที่
มหาวทิยาลยัจดัหาไวใหใชโดยมไิดรบัอนญุาตจากมหาวทิยาลยั หรอืหนวยงานผรูบัผดิชอบในการ
ใหบรกิารขอมลูหรอืซอฟตแวรนัน้ๆ

ขอ 14 หามคัดลอก อาน เปล่ียนช่ือ เปล่ียนแปลง หรือ ลบท้ิงขอมลู แฟมขอมลู หรอืผลลัพธ
ทีเ่ปนของผอูืน่หรอืของมหาวทิยาลยั โดยไมไดรบัอนุญาต

ขอ 15 หามดดัแปลงเครอืขาย ไมวาจะเปนฮารดแวร ซอฟตแวร และทรพัยากรระบบ เพือ่
ไปลดขีดความสามารถของระบบ หรือเพื่อท่ีจะทำใหไดทรัพยากรใชงานเพิ่มข้ึนหรือพยายามท่ี
จะเปลีย่นขอจำกัดของสิทธใินการเขาใชทรพัยากรระบบไปจากทีไ่ดรบัอนญุาต จากศนูยคอมพิวเตอร

ขอ 16 ผใูชบรกิารจะตองไมสรางภาระงานในระบบจนสงผลกระทบตอผใูชงานอืน่
ขอ 17 ในการใชเครือขายเพื่อเปนทางผานเพื่อเขาไปใชทรัพยากรระบบของบุคคล หรือ

องคกรอ่ืนทีเ่ชือ่มตอกับเครอืขายหรอืเขาใชเครือขายอินเทอรเน็ต ผใูชบรกิารตองถอืปฏบิตัติามระเบยีบ
และวธิปีฏบิตัขิององคกรทีเ่ปนเจาของทรพัยากรระบบนัน้ และถอืปฏบิตัติามมารยาทของกลมุอนิเทอร
เนต็ทีเ่กีย่วของอกีดวย  มหาวทิยาลยัจะถอืเอาการกระทำผดิตามขอหามในประกาศนีต้อทรพัยากร
ระบบนั้น ๆ เสมือนหนึ่งเปนการกระทำผิดตอมหาวิทยาลัยและจะดำเนินการตอผูกระทำผิด
เชนเดียวกับผกูระทำผดิตอมหาวทิยาลยั

ขอ 18 การนำเครือ่งคอมพวิเตอรหรอือปุกรณฮารดแวรอืน่ใด เขามาเชือ่มตอกบัเครอืขาย
ของมหาวิทยาลัย อันมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของเครือขาย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ศนูยคอมพิวเตอรเสยีกอน

ขอ 19 ในการใหบรกิารเครอืขาย ศนูยคอมพวิเตอร ไมรบัประกนัความถกูตองของผลลพัธ
จากการประมวลผลดวยทรพัยากรระบบของมหาวทิยาลยัและไมรบัผดิชอบตอความเสยีหายใด ๆ
ทีเ่ปนผลตอเนือ่งจากความผิดพลาดของผลลัพธน้ัน ๆ

ขอ 20 เครอืขายและทรพัยากรระบบของมหาวทิยาลยั เปนสมบตัขิองทางราชการ หามบุคคล
ภายนอกเขาใชงานโดยมิไดรับอนุญาต การเขาใชงานโดยพลการ ถือวาเปนการลวงละเมิดและ
ไมพยายามปฏบิติัตามขอกำหนดของทางราชการ ตองไดรบัการพจิารณาโทษจากทางมหาวทิยาลยั
และหรือ ไดรบัโทษตามกฎหมาย

ขอ 21 ศนูยคอมพิวเตอรจะไมรบัประกันในคุณภาพของการเกบ็ การรับสงขอมูลขาวสาร และ
การไมสามารถใชงานไดของระบบบางสวนหรือท้ังหมด และจะไมรบัผดิชอบในความเสยีหายของ
การใชงานอันเนือ่งมาจากวงจรส่ือสารชำรุด จานแมเหลก็ชำรุด ความลาชา แฟมขอมูลหรอืจดหมาย
สงไปไมถงึปลายทาง หรอืสงผิดสถานที ่และความผดิพลาดในขอมลูหรอืความเสยีหายอนัเกดิจาก
การลวงละเมิดโดยผอูืน่
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ขอ 22 ศนูยคอมพวิเตอรทรงไวซึง่สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการเชือ่มตอ หรอืการใชงานและทรงไว
ซึง่สทิธิทีจ่ะยกเลกิหรอืระงบัการเชือ่มตอ และหรอื การใชงานใด ๆ  ของผใูชบรกิารทีล่วงละเมดิหรอื
พยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบน้ี

ขอ 23 บญัชีผใูชทีศ่นูยคอมพิวเตอรใหกบัผใูชบริการ นัน้ ผใูชบริการตองเปนผรูบัผิดชอบ
ผลเสียหายตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้น เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้น มิไดเกิดข้ึนมาก
จากการกระทำของตนเอง

ขอ 24 กำหนดใหผใูชบรกิารทีต่องการนำอปุกรณมาเชือ่มตอกบัเครอืขายจะตองตดิตอขอ
คำปรกึษาและคำแนะนำวธิดีำเนนิการจากศนูยคอมพวิเตอรกอนและจะตองดำเนนิการใหเปนไปตาม
กฎระเบยีบขอกำหนดโดยเครงครัด เพือ่ใหการเชือ่มตออปุกรณตาง ๆ  เปนไปตามมาตรฐานทีก่ำหนด
และไมเกดิผลกระทบกบัประสทิธภิาพโดยรวมของเครอืขาย

ขอ 25 การขออนุญาตใชงานเครือขายภายในคณะ หมายเลขไอพี และช่ือโดเมน จะตอง
ไดรบัความเห็นชอบจากศูนยคอมพิวเตอร

ขอ 26 ศนูยคอมพวิเตอร ไมอนุญาตใหบุคคลใด กระทำการเคลือ่นยาย หรอืทำการใด ๆ
ตอสวนประกอบใด ๆ ของเครอืขาย โดยพลการ เพราะอาจกอใหเกดิความเสยีหายแกเครอืขาย
ของมหาวทิยาลยัได

ขอ 27 การนำเคร่ืองคอมพวิเตอรเชือ่มตอกบัเครอืขาย โดยใหบรกิารทีเ่ปนสาธารณะกบั
หนวยงานในสงักดั ผทูีร่บัผดิชอบ จะตองทำการลงทะเบยีนเครือ่งดงักลาวกบัศูนยคอมพวิเตอร อาทิ
เชน การขอใชช่ือ หมายเลขประจำเครือ่ง และหมายเลขไอพ ีเปนตน รวมทัง้ระบบุรกิารสาธารณะ
ทีจ่ะใหบรกิาร โดยใหทำเรือ่งผานคณะมายงัศนูยคอมพวิเตอร เพือ่รบัรองการลงทะเบยีน

ขอ 28 ในกรณทีีศ่นูยคอมพวิเตอร ตรวจสอบพบวา เครือขายภายในคณะใด กอใหเกดิความ
ผดิปกติของเครอืขายศนูยคอมพวิเตอรอาจจะหยดุใหบรกิารจากอปุกรณของสวนกลาง โดยไมมกีาร
แจงใหทราบลวงหนาจนกวาจะมีการแกไข ใหทำงานไดเปนปกติกอน

ขอ 29 คณะทีป่ระสงคจะใหบรกิารเครอืขายอนิเทอรเน็ต ผานระบบโทรศพัท จะตองไดรบั
ความเหน็ชอบจากศนูยคอมพวิเตอรกอน

ขอ 30 ผใูชบรกิารท่ีฝาฝนและไมปฏบัิตติามประกาศนี ้จะไดรบัโทษตามระดบัการลงโทษ
ดงัตอไปน้ี

30.1 กรณผีกูระทำผดิเปนนกัศกึษา ขาราชการ และบคุลากรของมหาวทิยาลยั
30.1.1 สำหรบันักศกึษา

31.1.1.1 ตกัเตอืน และหรอืระงบัสทิธกิารใชเครอืขายต้ังแต
หนึง่ภาคการศึกษาข้ึนไป หรอื

30.1.1.2 ใหคณะหรือกองกิจการนักศึกษา ดำเนินการพิจารณา
โทษ ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ตอไป

30.1.2 สำหรบัขาราชการและบุคลากร
30.1.2.1 ตกัเตือน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครือขายระยะเวลา

ตามความเหมาะสม หรอื
30.1.2.2 แจงใหผบูงัคบับญัชาเพือ่ดำเนินการทางวนัิยตอไป

30.2 กรณผีกูระทำผดิไมใชบคุลากรของมหาวทิยาลัย
30.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครอืขายหรือ
30.2.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย

ขอ 31 ใหผูอำนวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัย
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามประกาศนีใ้หผอูำนวยการเปนผมูอีำนาจวนิิจฉยั และใหถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วนัที ่2 เมษายน  พ.ศ.  2545

(ลงช่ือ)     ปรญิญา   จนิดาประเสรฐิ
                                                   (รองศาสตราจารยปริญญา  จนิดาประเสรฐิ)
                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาขอนแกน
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ขอ 22 ศนูยคอมพิวเตอรทรงไวซึง่สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการเชือ่มตอ หรือการใชงานและทรงไว
ซึง่สทิธทิีจ่ะยกเลกิหรอืระงบัการเชือ่มตอ และหรอื การใชงานใด ๆ  ของผใูชบรกิารทีล่วงละเมดิหรือ
พยายามจะลวงละเมิดกฎระเบียบน้ี

ขอ 23 บญัชีผใูชทีศ่นูยคอมพิวเตอรใหกบัผใูชบริการ นัน้ ผใูชบริการตองเปนผรูบัผิดชอบ
ผลเสียหายตาง ๆ อันอาจจะเกิดมีขึ้น เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้น มิไดเกิดขึ้นมาก
จากการกระทำของตนเอง

ขอ 24 กำหนดใหผใูชบรกิารทีต่องการนำอปุกรณมาเชือ่มตอกบัเครอืขายจะตองตดิตอขอ
คำปรกึษาและคำแนะนำวธิดีำเนนิการจากศนูยคอมพวิเตอรกอนและจะตองดำเนนิการใหเปนไปตาม
กฎระเบยีบขอกำหนดโดยเครงครดั เพือ่ใหการเชือ่มตออปุกรณตาง ๆ  เปนไปตามมาตรฐานทีก่ำหนด
และไมเกดิผลกระทบกบัประสทิธภิาพโดยรวมของเครอืขาย

ขอ 25 การขออนุญาตใชงานเครือขายภายในคณะ หมายเลขไอพี และช่ือโดเมน จะตอง
ไดรบัความเห็นชอบจากศูนยคอมพิวเตอร

ขอ 26 ศนูยคอมพวิเตอร ไมอนุญาตใหบุคคลใด กระทำการเคลือ่นยาย หรอืทำการใด ๆ
ตอสวนประกอบใด ๆ ของเครอืขาย โดยพลการ เพราะอาจกอใหเกดิความเสยีหายแกเครอืขาย
ของมหาวทิยาลยัได

ขอ 27 การนำเคร่ืองคอมพวิเตอรเชือ่มตอกบัเครอืขาย โดยใหบริการทีเ่ปนสาธารณะกบั
หนวยงานในสงักดั ผทูีร่บัผดิชอบ จะตองทำการลงทะเบยีนเครือ่งดงักลาวกบัศนูยคอมพวิเตอร อาทิ
เชน การขอใชชือ่ หมายเลขประจำเครือ่ง และหมายเลขไอพ ีเปนตน รวมท้ังระบบุรกิารสาธารณะ
ทีจ่ะใหบรกิาร โดยใหทำเรือ่งผานคณะมายงัศนูยคอมพวิเตอร เพือ่รบัรองการลงทะเบยีน

ขอ 28 ในกรณทีีศ่นูยคอมพวิเตอร ตรวจสอบพบวา เครือขายภายในคณะใด กอใหเกดิความ
ผดิปกตขิองเครอืขายศูนยคอมพวิเตอรอาจจะหยดุใหบรกิารจากอุปกรณของสวนกลาง โดยไมมกีาร
แจงใหทราบลวงหนาจนกวาจะมกีารแกไข ใหทำงานไดเปนปกติกอน

ขอ 29 คณะทีป่ระสงคจะใหบรกิารเครอืขายอนิเทอรเน็ต ผานระบบโทรศพัท จะตองไดรบั
ความเหน็ชอบจากศนูยคอมพวิเตอรกอน

ขอ 30 ผใูชบรกิารทีฝ่าฝนและไมปฏบัิตติามประกาศนี ้จะไดรบัโทษตามระดบัการลงโทษ
ดงัตอไปน้ี

30.1 กรณผีกูระทำผดิเปนนกัศกึษา ขาราชการ และบคุลากรของมหาวทิยาลยั
30.1.1 สำหรบันักศกึษา

31.1.1.1 ตกัเตอืน และหรอืระงบัสทิธกิารใชเครอืขายตัง้แต
หน่ึงภาคการศึกษาข้ึนไป หรอื

30.1.1.2 ใหคณะหรือกองกิจการนักศกึษา ดำเนินการพิจารณา
โทษ ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั ตอไป

30.1.2 สำหรบัขาราชการและบุคลากร
30.1.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครอืขายระยะเวลา

ตามความเหมาะสม หรอื
30.1.2.2 แจงใหผบูงัคบับญัชาเพือ่ดำเนนิการทางวนัิยตอไป

30.2 กรณผีกูระทำผิดไมใชบคุลากรของมหาวิทยาลยั
30.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชเครอืขายหรอื
30.2.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย

ขอ 31 ใหผูอำนวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัย
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามประกาศนีใ้หผอูำนวยการเปนผมูอีำนาจวนิิจฉยั และใหถอืเปนท่ีสดุ

ประกาศ ณ วนัที ่2 เมษายน  พ.ศ.  2545

(ลงชือ่)     ปรญิญา   จนิดาประเสรฐิ
                                                   (รองศาสตราจารยปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ)
                                                           อธกิารบดมีหาวทิยาขอนแกน
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 331/2552)

เรือ่ง สทิธหินาทีแ่ละความรับผดิชอบของผใูชบรกิารและผดูแูลระบบ
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลยัขอนแกน

ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกนมีหนาทีต่ามความในพระราชบญัญัตวิาดวยการกระทำความผดิ
เกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และเพ่ือเปนแนวทางในการใชบรกิารและดูแลระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหบรรลุเปาหมายในการมีระบบคอมพิวเตอรที่มีความม่ันคง
มปีระสทิธภิาพสงู และบงัเกดิผลดตีอทางราชการ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบั ขอ 8 และขอ 9 แหงระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยการ
ดแูลระบบคอมพวิเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุ
คณบดี ในคราวประชุมคร้ังที ่1/2552 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2552 จงึประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที ่ 331/2552) เรือ่ง
สทิธิหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของผใูชบรกิารและผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หมผีลบงัคับใช นบัแตวันทีอ่อกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขดัหรอืแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

นีแ้ทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลัย” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั ศนูย

สถาบัน สำนกั หรอืหนวยงานท่ีเรยีก
ชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ
และใหหมายความรวมถึงองคกร
ในกำกับมหาวิทยาลัย

“คณบดี” หมายถึง คณบดี ผอูำนวยการศูนย สถาบัน
สำนกั หรอืหวัหนาหนวยงานท่ีเรยีกช่ือ
อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ และ
ใหหมายความรวมถงึองคกรใน
กำกบัมหาวิทยาลัย

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

“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถึง ศนูยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
“บคุลากร” หมายถงึ บคุลากรทุกคนท่ีสงักดัและปฏิบตังิาน

ในมหาวทิยาลยัและใหหมายความ
รวมถึงพนกังานองคกรในกำกับ
มหาวิทยาลัย

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อปุกรณหรือชุดอปุกรณของ
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มการทำงานเขา
ดวยกนั โดยไดมกีารกำหนดคำส่ัง
ชดุคำสัง่ หรอืสิง่อืน่ใด และแนวทาง
ปฏบิตังิานใหอปุกรณหรอืชดุอปุกรณ
ทำหนาทีป่ระมวลผลขอมลูโดย
อตัโนมัติ

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คำสัง่ ชดุคำสัง่ หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาทีอ่ยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูล
อเิลก็ทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย
ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสดวย

“ขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูลเก่ียวกบัการติดตอส่ือสารของ
ระบบคอมพิวเตอร ซึง่แสดงถึงแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง
เวลา วนัที ่ปรมิาณ ระยะเวลา ชนดิ
ของบรกิาร หรอือืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบั
การติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพวิเตอรน้ัน

“ผใูชบริการ” หมายถึง ผใูชบริการระบบคอมพวิเตอร
ของมหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคา
ใชบรกิารหรือไมกต็าม



403

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบบัท่ี 331/2552)

เรือ่ง สทิธหินาทีแ่ละความรับผดิชอบของผใูชบรกิารและผดูแูลระบบ
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลยัขอนแกน

ดวยมหาวทิยาลยัขอนแกนมีหนาทีต่ามความในพระราชบญัญัตวิาดวยการกระทำความผดิ
เกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และเพ่ือเปนแนวทางในการใชบรกิารและดูแลระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหบรรลุเปาหมายในการมีระบบคอมพิวเตอรที่มีความม่ันคง
มปีระสทิธภิาพสงู และบงัเกดิผลดีตอทางราชการ

ฉะนัน้ อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบกบั ขอ 8 และขอ 9 แหงระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกนวาดวยการ
ดแูลระบบคอมพวิเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2551 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุ
คณบดี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2552 จงึประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไวดงันี้

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบับที ่ 331/2552) เรือ่ง
สทิธหินาทีแ่ละความรบัผดิชอบของผใูชบรกิารและผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหาวทิยาลยัขอนแกน”

ขอ 2 ประกาศนีใ้หมผีลบงัคับใช นบัแตวันทีอ่อกประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วของ ขดัหรอืแยงกบัความในประกาศนี ้ใหใชประกาศ

นีแ้ทน
ขอ 4 ในประกาศน้ี

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัขอนแกน
“อธกิารบด”ี หมายถึง อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยั ศนูย

สถาบัน สำนกั หรอืหนวยงานท่ีเรยีก
ชือ่อยางอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ
และใหหมายความรวมถึงองคกร
ในกำกับมหาวิทยาลัย

“คณบดี” หมายถึง คณบดี ผอูำนวยการศูนย สถาบัน
สำนกั หรือหวัหนาหนวยงานท่ีเรยีกช่ือ
อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทาคณะ และ
ใหหมายความรวมถงึองคกรใน
กำกบัมหาวิทยาลัย

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

“ศนูยคอมพวิเตอร” หมายถึง ศนูยคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน

“ผอูำนวยการ” หมายถึง ผอูำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
“บคุลากร” หมายถงึ บคุลากรทุกคนท่ีสงักดัและปฏิบตังิาน

ในมหาวทิยาลยัและใหหมายความ
รวมถึงพนกังานองคกรในกำกับ
มหาวิทยาลัย

“ระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง อปุกรณหรอืชดุอปุกรณของ
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มการทำงานเขา
ดวยกนั โดยไดมกีารกำหนดคำส่ัง
ชดุคำสัง่ หรอืสิง่อืน่ใด และแนวทาง
ปฏิบตังิานใหอปุกรณหรอืชดุอปุกรณ
ทำหนาท่ีประมวลผลขอมลูโดย
อตัโนมัติ

“ขอมลูคอมพวิเตอร” หมายถึง ขอมูล ขอความ คำสัง่ ชดุคำสัง่ หรอื
สิง่อืน่ใดบรรดาทีอ่ยใูนระบบ
คอมพวิเตอรในสภาพทีร่ะบบ
คอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูล
อเิลก็ทรอนกิสตามกฎหมายวาดวย
ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสดวย

“ขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายถึง ขอมูลเกีย่วกบัการตดิตอส่ือสารของ
ระบบคอมพิวเตอร ซึง่แสดงถึงแหลง
กำเนดิ ตนทาง ปลายทาง เสนทาง
เวลา วนัที ่ปรมิาณ ระยะเวลา ชนดิ
ของบรกิาร หรอือืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบั
การติดตอสือ่สารของระบบ
คอมพวิเตอรน้ัน

“ผใูชบรกิาร” หมายถึง ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอร
ของมหาวทิยาลยัไมวาจะเสยีคา
ใชบรกิารหรือไมกต็าม
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“ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง บคุลากรของมหาวทิยาลยัท่ีไดรบั
แตงต้ังใหดแูลรบัผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรอืขอมลูคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร

“บัญชีผูใช” หมายถึง รายชือ่ผใูชและรหสัผานทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพิวเตอรกำหนดใหกบัผใูช
บรกิาร

ขอ 5 ใหอธิการบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม
ประกาศน้ี ใหอธิการบดเีปนผมูอีำนาจวนิิจฉยั และใหถอืเปนทีส่ดุ

หมวด 1
ผใูชบริการ

ขอ 6 สทิธหินาท่ีและความรบัผิดชอบของผใูชบริการ
6.1 ผใูชบรกิารมสีทิธใิชบรกิารระบบคอมพวิเตอรทีใ่หบรกิารขอมลูสาธารณะ

โดยไมตองมีบัญชีผใูช ไดแก เว็บเชิรฟเวอรประชาสัมพนัธหนวยงานของ
มหาวิทยาลยั เชริฟเวอรบริการแฟมขอมลูสาธารณะของมหาวิทยาลยั (Public
FTP servers) หรือ เชริฟเวอรสาธารณะอ่ืน ๆ

6.2 กรณนีอกเหนือขอ 6.1 ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอรตองมีบญัชผีใูชทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพิวเตอรกำหนดใหเพือ่เขาใชบรกิาร ผใูชบรกิารตองแสดงบัตร
ประจำตัวเจาหนาทีข่องรัฐ บตัรประจำตัวนักศึกษา บตัรประชาชน หรอืเอกสาร
แสดงตวัอืน่ ๆ  ทีอ่อกโดยราชการ รวมถงึใหขอมลูประจำตัวทีถ่กูตองและ
เปนปจจุบนัตอผดูแูลระบบคอมพิวเตอรในการสรางบัญชผีใูช

6.3 รหสัผานถอืเปนขอมลูลบั ผใูชบริการมหีนาทีร่กัษาความลบัของรหสัผานมใิห
ผอูืน่ลวงร ูหากผใูชบรกิารลมืรหสัผาน ผใูชบรกิารมสีทิธริองขอใหผดูแูลระบบ
คอมพิวเตอรตัง้รหัสผานเร่ิมตนใหม (Reset password)

6.4 ผใูชบรกิารมสีทิธใิชระบบคอมพวิเตอรผานทางบญัชผีใูชของตนเทานัน้
หามใชบัญชผีใูชของผใูชบรกิารอ่ืน ไมวาเจาของบญัชผีใูชจะยนิยอมหรอืไม
กต็าม

6.5 ผใูชบรกิารมหีนาทีร่บัผดิชอบขอมูลคอมพวิเตอรทีต่นนำเขาสรูะบบ
คอมพวิเตอร รวมถึงการกระทำใด ๆ อนักระทำผานทางบญัชผีใูชของตน
ยกเวนกรณทีีส่ามารถพสิจูนทราบไดวาไมใชการกระทำของตน

6.6 ผใูชบรกิารมสีทิธิทราบระดับสทิธ ิและสถานะของบัญชผีใูชของตน รวมถึง
บนัทึกการเขาใชงานระบบคอมพวิเตอรผานทางบญัชีผใูชของตนยอนหลงัได
ไมนอยกวา 3 เดือน และใหถอืวาขอมลูดงักลาวเปนความลับ

6.7 ผใูชบริการทีก่ระทำผดิกฎหมายตามพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรือกฎระเบียบของทางราชการ
ดงัตอไปนี ้จะตองรบัโทษทางแพงและทางอาญา รวมถงึการดำเนินการ
ทางวินัย
6.7.1 ทำลายขอมลูคอมพวิเตอรของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ
6.7.2 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทัง้หมด

หรอืบางสวน หรอืขอมลูคอมพวิเตอรอนัเปนเทจ็ โดยประการทีน่า
จะเกดิความเสยีหายแกผอูืน่หรอืประชาชน

6.7.3 นำเขาสรูะบบคอมพิวเตอรซึง่ขอมลูคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ โดย
ประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือ
กอใหเกดิความต่ืนตระหนกแกประชาชน

6.7.4 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัเปนความผิด
เกีย่วกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรอืความผิดเก่ียวกับการ
กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

6.7.5 นำสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัมลัีกษณะลามก
และขอมูลคอมพวิเตอรนัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเขาถงึได

6.7.6 เผยแพรหรือสงตอซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรโดยรอูยแูลววาเปนขอมลู
คอมพิวเตอร ตาม 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 หรอื 6.7.5

ขอ 7 ผใูชบรกิารทีฝ่าฝน หรอืไมปฏบิตัติามประกาศนี ้จะไดรบัการพจิารณาโทษ ดงันี้
7.1 กรณีทีผ่กูระทำผิดเปนนกัศกึษามหาวิทยาลัย

7.1.1 ตกัเตือนและหรือ ระงบัสิทธิการใชงานระบบคอมพวิเตอร ตัง้แต
หนึง่ภาคการศกึษาเปนตนไป

7.1.2 ใหคณะ หรอืกองกจิการนกัศกึษา ดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

7.1.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.1.4 ดำเนนิการอืน่ ๆ ตามทีม่หาวทิยาลยัเหน็สมควร

7.2 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคลากรสงักดัมหาวทิยาลยั
7.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม
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“ผดูแูลระบบคอมพิวเตอร” หมายถึง บคุลากรของมหาวทิยาลัยทีไ่ดรบั
แตงตัง้ใหดแูลรับผดิชอบระบบ
คอมพวิเตอร หรอืขอมลูคอมพวิเตอร
ในระบบคอมพิวเตอร

“บัญชีผูใช” หมายถึง รายชือ่ผใูชและรหสัผานทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพิวเตอรกำหนดใหกบัผใูช
บริการ

ขอ 5 ใหอธกิารบดเีปนผรูกัษาการตามประกาศนี ้ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกับการปฏบิติัตาม
ประกาศนี ้ใหอธกิารบดเีปนผมูอีำนาจวินิจฉยั และใหถอืเปนทีส่ดุ

หมวด 1
ผใูชบริการ

ขอ 6 สทิธหินาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผใูชบริการ
6.1 ผใูชบรกิารมสีทิธใิชบรกิารระบบคอมพวิเตอรทีใ่หบรกิารขอมลูสาธารณะ

โดยไมตองมีบัญชีผใูช ไดแก เว็บเชิรฟเวอรประชาสัมพนัธหนวยงานของ
มหาวิทยาลยั เชริฟเวอรบรกิารแฟมขอมลูสาธารณะของมหาวิทยาลยั (Public
FTP servers) หรือ เชริฟเวอรสาธารณะอ่ืน ๆ

6.2 กรณีนอกเหนอืขอ 6.1 ผใูชบรกิารระบบคอมพวิเตอรตองมบีญัชีผใูชทีผ่ดูแูล
ระบบคอมพวิเตอรกำหนดใหเพือ่เขาใชบริการ ผใูชบรกิารตองแสดงบัตร
ประจำตัวเจาหนาทีข่องรัฐ บตัรประจำตัวนักศกึษา บตัรประชาชน หรอืเอกสาร
แสดงตวัอืน่ ๆ  ทีอ่อกโดยราชการ รวมถงึใหขอมลูประจำตวัทีถ่กูตองและ
เปนปจจบุนัตอผดูแูลระบบคอมพิวเตอรในการสรางบัญชผีใูช

6.3 รหสัผานถอืเปนขอมลูลบั ผใูชบรกิารมหีนาท่ีรกัษาความลบัของรหสัผานมใิห
ผอูืน่ลวงร ูหากผใูชบรกิารลมืรหสัผาน ผใูชบรกิารมสีทิธริองขอใหผดูแูลระบบ
คอมพิวเตอรตัง้รหัสผานเร่ิมตนใหม (Reset password)

6.4 ผใูชบรกิารมสีทิธใิชระบบคอมพวิเตอรผานทางบญัชผีใูชของตนเทานัน้
หามใชบญัชีผใูชของผใูชบรกิารอ่ืน ไมวาเจาของบัญชีผใูชจะยนิยอมหรอืไม
กต็าม

6.5 ผใูชบรกิารมหีนาทีร่บัผดิชอบขอมูลคอมพวิเตอรทีต่นนำเขาสรูะบบ
คอมพวิเตอร รวมถึงการกระทำใด ๆ อนักระทำผานทางบัญชผีใูชของตน
ยกเวนกรณทีีส่ามารถพสิจูนทราบไดวาไมใชการกระทำของตน

6.6 ผใูชบรกิารมีสทิธิทราบระดับสทิธ ิและสถานะของบัญชผีใูชของตน รวมถึง
บนัทึกการเขาใชงานระบบคอมพวิเตอรผานทางบญัชีผใูชของตนยอนหลงัได
ไมนอยกวา 3 เดือน และใหถอืวาขอมลูดงักลาวเปนความลับ

6.7 ผใูชบรกิารทีก่ระทำผดิกฎหมายตามพระราชบญัญติัวาดวยการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 หรอืกฎระเบียบของทางราชการ
ดงัตอไปนี ้จะตองรับโทษทางแพงและทางอาญา รวมถงึการดำเนินการ
ทางวินัย
6.7.1 ทำลายขอมลูคอมพวิเตอรของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ
6.7.2 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรปลอมไมวาทัง้หมด

หรือบางสวน หรือขอมลูคอมพวิเตอรอนัเปนเทจ็ โดยประการท่ีนา
จะเกดิความเสยีหายแกผอูืน่หรอืประชาชน

6.7.3 นำเขาสรูะบบคอมพิวเตอรซึง่ขอมลูคอมพิวเตอรอนัเปนเท็จ โดย
ประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือ
กอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน

6.7.4 นำเขาสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัเปนความผิด
เกีย่วกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรอืความผิดเก่ียวกับการ
กอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

6.7.5 นำสรูะบบคอมพวิเตอรซึง่ขอมูลคอมพวิเตอรใด ๆ  อนัมีลกัษณะลามก
และขอมลูคอมพวิเตอรนัน้ประชาชนทัว่ไปอาจเขาถงึได

6.7.6 เผยแพรหรอืสงตอซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรโดยรอูยแูลววาเปนขอมลู
คอมพิวเตอร ตาม 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 หรอื 6.7.5

ขอ 7 ผใูชบรกิารท่ีฝาฝน หรอืไมปฏบัิตติามประกาศนี ้จะไดรบัการพจิารณาโทษ ดงันี้
7.1 กรณีทีผ่กูระทำผิดเปนนกัศกึษามหาวิทยาลัย

7.1.1 ตกัเตอืนและหรือ ระงบัสิทธิการใชงานระบบคอมพวิเตอร ตัง้แต
หน่ึงภาคการศกึษาเปนตนไป

7.1.2 ใหคณะ หรอืกองกจิการนกัศกึษา ดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

7.1.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.1.4 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลยัเหน็สมควร

7.2 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคลากรสงักดัมหาวทิยาลยั
7.2.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม
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7.2.2 ใหผบูงัคับบญัชาดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย

7.2.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.2.4 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลยัเหน็สมควร

7.3 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคคลภายนอก
7.3.1 ตกัเตอืน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพวิเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม
7.3.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.3.3 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลยัเหน็สมควร

หมวด 2
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร

ขอ 8 สทิธหินาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
8.1 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรตองปฏบัิตติามสทิธหินาท่ีและความรบัผดิชอบ

ของผใูชบรกิารทกุประการ
8.2 สทิธหินาทีแ่ละความรับผดิชอบของผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมขีอบเขตเฉพาะ

ระบบคอมพิวเตอรหรอืขอมูลคอมพิวเตอรทีผ่ดูแูลระบบคอมพิวเตอรไดรบั
มอบหมายเทาน้ัน

8.3 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมหีนาทีส่รางบญัชผีใูช และกำหนดระดับสทิธกิาร
ใหบรกิารของระบบคอมพวิเตอรใหแกผใูชบรกิาร และเกบ็รกัษาบญัชีผใูชและ
ขอมูลประจำตวัของผใูชบรกิารดวยวิธกีารทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัและ
เปนความลบั

8.4 หามผดูแูลระบบคอมพวิเตอรเปดเผยหรอืแกไขเปลีย่นแปลงขอมลูของผใูช
บรกิารยกเวนกรณดีงัตอไปนี้
8.4.1 ไดรบัคำสัง่จากพนักงานเจาหนาท่ี หรอืคำสัง่ศาลใหสงมอบขอมลู

เกีย่วกับผใูชบรกิารเพือ่ประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่
มเีหตอุนัควรเช่ือไดวามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญตัวิาดวย
การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

8.4.2 ไดรบัคำสัง่ลงนามโดยอธกิารบด ีคณบดี หรอืผอูำนวยการ หรอืผทูี่
ไดรบัมอบหมายจากอธกิารบด ีคณบด ีหรอืผอูำนวยการ ใหเปดเผย
แกไข ระงับ เพกิถอน หรอืลบบัญชผีใูช

8.4.3 ผใูชบรกิารทีเ่ปนเจาของบญัชีผใูช รองขอใหมกีารตัง้รหสัผานเริม่ตนใหม
8.4.4 มเีหตอุนัควรอ่ืน ๆ  ซึง่จะตองไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอกัษรจาก

ผบูงัคบับญัชาตามขอ 8.4.2
8.5 ในการตัง้รหสัผานเริม่ตนใหม ผใูชบรกิารตองยืน่เอกสารตรวจสอบเพือ่

แสดงตน และใหดำเนนิการต้ังรหัสผานเร่ิมตนใหมดวยวธิทีีผ่ดูแูลระบบ
คอมพวิเตอรไมสามารถทราบรหสัผาน

8.6 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหีนาทีเ่กบ็รกัษาขอมลูจราจรทางคอมพวิเตอรของ
ระบบคอมพิวเตอรทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนไปตามความในมาตรา 26
แหงพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง
หลกัเกณฑการเกบ็รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบริการ
พ.ศ. 2550 ประกอบกบัระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยการดแูลระบบ
คอมพวิเตอรและการใชบรกิารคอมพวิเตอร พ.ศ. 2551

8.7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหีนาทีร่บัผดิชอบขอมลูคอมพวิเตอรทัง้หมด
ในระบบคอมพวิเตอร ยกเวนขอมลูคอมพวิเตอรทีส่ามารถยนืยนัตัวบคุคล
ทีน่ำเขาซึง่ขอมูลคอมพิวเตอรนัน้สรูะบบคอมพิวเตอร

8.8 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมสีทิธิระงบัหรอืเพิกถอนการใหบริการของผใูชบริการ
ทีฝ่าฝนประกาศฉบบันี ้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรอืขดัตอศลีธรรม
อนัดขีองประชาชน รวมถึงการกระทำใด ๆ  ทีส่งผลกระทบสรางความเสียหาย
ตอผใูชบริการอืน่ หรอืประชาชน

8.9 ผดูแูลระบบมหีนาทีบ่ำรงุรกัษาระบบใหมคีวามมัน่คงอยางตอเนือ่ง และมสีทิธิ
ดำเนนิการมาตรการทีถ่กูตองตามหลกัวชิาการในการเพิม่ประสทิธภิาพ รกัษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความเปนสวนตัวของขอมลูคอมพิวเตอร
หากการบำรุงรักษาหรือการดำเนินการดังกลาวจำเปนตองระงับการใหบรกิาร
ตองแจงใหผใูชบรกิารทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวนัทำการ ยกเวนในกรณี
ฉกุเฉนิและมีความจำเปน ผดูแูลระบบอาจระงับการใหบรกิารไดทนัที โดยใช
วธิกีารทีส่ามารถรกัษาความมัน่คงขอมลูคอมพวิเตอรใหไดมากทีสุ่ด และสง
ผลกระทบตอการบรกิารนอยทีส่ดุ

ขอ 9 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรทีฝ่าฝน หรือไมปฏิบตัติามประกาศน้ี จะไดรับการพิจารณาโทษ
ดังนี้

9.1 ตกัเตือน และหรือระงับสิทธกิารใชงานระบบคอมพิวเตอร และหรือ ระงับสิทธิ
ในการดแูลรกัษาระบบคอมพวิเตอรทีอ่ยใูนความรบัผดิชอบ เปนระยะเวลา
ตามความเหมาะสม
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7.2.2 ใหผบูงัคับบญัชาดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย

7.2.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.2.4 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยเหน็สมควร

7.3 กรณทีีผ่กูระทำผดิเปนบุคคลภายนอก
7.3.1 ตกัเตือน และหรอื ระงบัสทิธกิารใชงานระบบคอมพิวเตอร เปนระยะ

เวลาตามความเหมาะสม
7.3.2 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
7.3.3 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยเหน็สมควร

หมวด 2
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร

ขอ 8 สทิธหินาทีแ่ละความรบัผิดชอบของผดูแูลระบบคอมพวิเตอร
8.1 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรตองปฏบัิตติามสทิธหินาทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของผใูชบรกิารทกุประการ
8.2 สทิธหินาทีแ่ละความรับผดิชอบของผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมขีอบเขตเฉพาะ

ระบบคอมพิวเตอรหรอืขอมูลคอมพิวเตอรทีผ่ดูแูลระบบคอมพิวเตอรไดรบั
มอบหมายเทาน้ัน

8.3 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรมหีนาทีส่รางบญัชผีใูช และกำหนดระดับสทิธกิาร
ใหบรกิารของระบบคอมพวิเตอรใหแกผใูชบรกิาร และเกบ็รกัษาบญัชีผใูชและ
ขอมลูประจำตวัของผใูชบรกิารดวยวิธกีารทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัและ
เปนความลบั

8.4 หามผดูแูลระบบคอมพวิเตอรเปดเผยหรอืแกไขเปลีย่นแปลงขอมลูของผใูช
บรกิารยกเวนกรณดีงัตอไปนี้
8.4.1 ไดรบัคำสัง่จากพนักงานเจาหนาท่ี หรอืคำสัง่ศาลใหสงมอบขอมลู

เกีย่วกับผใูชบรกิารเพือ่ประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่
มเีหตอุนัควรเช่ือไดวามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญตัวิาดวย
การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

8.4.2 ไดรบัคำสัง่ลงนามโดยอธกิารบด ีคณบด ีหรอืผอูำนวยการ หรอืผทูี่
ไดรบัมอบหมายจากอธกิารบด ีคณบด ีหรอืผอูำนวยการ ใหเปดเผย
แกไข ระงับ เพกิถอน หรอืลบบัญชผีใูช

8.4.3 ผใูชบริการทีเ่ปนเจาของบญัชผีใูช รองขอใหมีการตัง้รหสัผานเริม่ตนใหม
8.4.4 มเีหตอุนัควรอืน่ ๆ  ซึง่จะตองไดรบัอนญุาตเปนลายลกัษณอกัษรจาก

ผบูงัคับบญัชาตามขอ 8.4.2
8.5 ในการตัง้รหสัผานเร่ิมตนใหม ผใูชบริการตองย่ืนเอกสารตรวจสอบเพือ่

แสดงตน และใหดำเนนิการต้ังรหัสผานเร่ิมตนใหมดวยวธิทีีผ่ดูแูลระบบ
คอมพวิเตอรไมสามารถทราบรหสัผาน

8.6 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมหีนาทีเ่กบ็รกัษาขอมูลจราจรทางคอมพวิเตอรของ
ระบบคอมพิวเตอรทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนไปตามความในมาตรา 26
แหงพระราชบัญญัตวิาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง
หลกัเกณฑการเกบ็รักษาขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรของผใูหบรกิาร
พ.ศ. 2550 ประกอบกบัระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยการดแูลระบบ
คอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพวิเตอร พ.ศ. 2551

8.7 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมีหนาทีร่บัผดิชอบขอมลูคอมพวิเตอรทัง้หมด
ในระบบคอมพวิเตอร ยกเวนขอมลูคอมพวิเตอรทีส่ามารถยนืยนัตวับคุคล
ทีน่ำเขาซึง่ขอมลูคอมพวิเตอรนัน้สรูะบบคอมพวิเตอร

8.8 ผดูแูลระบบคอมพวิเตอรมีสทิธิระงบัหรอืเพกิถอนการใหบริการของผใูชบริการ
ทีฝ่าฝนประกาศฉบบันี ้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรอืขดัตอศลีธรรม
อนัดขีองประชาชน รวมถึงการกระทำใด ๆ  ทีส่งผลกระทบสรางความเสียหาย
ตอผใูชบริการอืน่ หรอืประชาชน

8.9 ผดูแูลระบบมหีนาท่ีบำรงุรกัษาระบบใหมีความมัน่คงอยางตอเนือ่ง และมสีทิธิ
ดำเนนิการมาตรการทีถู่กตองตามหลกัวชิาการในการเพิม่ประสทิธภิาพ รกัษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความเปนสวนตัวของขอมูลคอมพิวเตอร
หากการบำรุงรกัษาหรือการดำเนินการดังกลาวจำเปนตองระงับการใหบรกิาร
ตองแจงใหผใูชบรกิารทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวนัทำการ ยกเวนในกรณี
ฉกุเฉินและมีความจำเปน ผดูแูลระบบอาจระงับการใหบรกิารไดทนัที โดยใช
วธิกีารทีส่ามารถรกัษาความมัน่คงขอมลูคอมพวิเตอรใหไดมากทีส่ดุ และสง
ผลกระทบตอการบรกิารนอยทีส่ดุ

ขอ 9 ผดูแูลระบบคอมพิวเตอรทีฝ่าฝน หรอืไมปฏบัิตติามประกาศน้ี จะไดรบัการพิจารณาโทษ
ดังนี้

9.1 ตกัเตือน และหรือระงับสทิธกิารใชงานระบบคอมพิวเตอร และหรือ ระงับสทิธิ
ในการดแูลรกัษาระบบคอมพวิเตอรทีอ่ยใูนความรบัผดิชอบ เปนระยะเวลา
ตามความเหมาะสม
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9.2 ใหผบูงัคับบญัชาดำเนนิการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย

9.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
9.4 ดำเนนิการอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยเหน็สมควร

ประกาศ  ณ  วนัที ่19 กมุภาพันธ  พ.ศ. 2552

                                                        (ลงชือ่)     สมุนต   สกลไชย
                                                            (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

การใชบริการระบบเครอืขายคอมพวิเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU-NETWORK)

สิทธิของนักศึกษาในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สทิธใินการใช KKU-NETWORK และ KKU-Web mail

นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแกนทกุคน มสีทิธใินการใชระบบคอมพิวเตอร เพ่ือสบืคน
ขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (KKU Internet) และมีสิทธิใชระบบรับ-สง ไปรษณีย
อเิลก็ทรอนิกส (KKU Web mail) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชรูปแบบ E-mail address คือ

รหสันักศกึษา@kku.ac.th
และใหใช Username และ Password ดงันี้
Username ใชรหสัประจำตัวนกัศกึษา 10 หลกั ไมมเีคร่ืองหมาย-เชน 452378419-4
Password คือ เลขทาย 4 ตัว ของบัตรประชาชน

สถานทีใ่หบรกิาร KKU-NETWORK
นักศึกษาสามารถติดตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดจากสถานทีต่าง ๆ ดงันี้
การตดิตอภายในระบบเครอืขายของมหาวทิยาลัย

- อาคารศนูยคอมพวิเตอร
- อาคารสำนกัวทิยบริการ
- หองปฏบิติัการของคณะทีน่กัศกึษาสงักดั
- หอพกันกัศกึษา ณ หอพกัที ่2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
- องคการนักศกึษา และสโมสรทุกคณะวิชาท่ีตดิตัง้ระบบเครือขายฯ แลวเสร็จ

การติดตอจากบานพัก ผานเขาระบบโทรศัพท (Remote Access) หมายเลข  0-4335-
0000 ปจจบุนัใหบรกิารที ่60 หมายเลข นกัศกึษาตดิตอขอรบับรกิารชดุ Package 10,20,30,50
ชัว่โมงไดทีศ่นูยคอมพวิเตอร

การติดตอผานระบบ Wireless Lan ทีจ่ดุบริการ (Access Point- รศัมใีชงานประมาณ
100 เมตร) ณ อาคารศนูยอาหารและบรกิาร (Complex), สำนกัวิทยบริการ และศนูยคอมพิวเตอร

นกัศกึษาทกุคนจะมีพืน้ท่ีบนระบบเครือขายฯ ในการเก็บขอมลูและเมลอเิลก็ทรอนกิส คนละ
20 Mbytes

*******************
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9.2 ใหผบูงัคบับัญชาดำเนินการพจิารณาโทษทางวนัิย ตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย

9.3 ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย
9.4 ดำเนนิการอืน่ ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยเหน็สมควร

ประกาศ  ณ  วนัที ่19 กมุภาพันธ  พ.ศ. 2552

                                                        (ลงชือ่)     สมุนต   สกลไชย
                                                            (รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย)
                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน

การใชบรกิารระบบเครอืขายคอมพวิเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU-NETWORK)

สิทธิของนักศึกษาในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สทิธใินการใช KKU-NETWORK และ KKU-Web mail

นกัศกึษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทกุคน มสีทิธใินการใชระบบคอมพิวเตอร เพือ่สบืคน
ขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (KKU Internet) และมีสิทธิใชระบบรับ-สง ไปรษณีย
อเิลก็ทรอนิกส (KKU Web mail) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชรปูแบบ E-mail address คือ

รหสันักศกึษา@kku.ac.th
และใหใช Username และ Password ดงันี้
Username ใชรหสัประจำตัวนกัศกึษา 10 หลกั ไมมเีคร่ืองหมาย-เชน 452378419-4
Password คือ เลขทาย 4 ตวั ของบัตรประชาชน

สถานทีใ่หบรกิาร KKU-NETWORK
นักศึกษาสามารถติดตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดจากสถานทีต่าง ๆ ดงัน้ี
การตดิตอภายในระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยั

- อาคารศนูยคอมพิวเตอร
- อาคารสำนกัวทิยบรกิาร
- หองปฏบิตักิารของคณะทีน่กัศกึษาสงักดั
- หอพกันักศกึษา ณ หอพกัท่ี 2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
- องคการนักศกึษา และสโมสรทุกคณะวิชาทีต่ดิตัง้ระบบเครือขายฯ แลวเสร็จ

การติดตอจากบานพัก ผานเขาระบบโทรศัพท (Remote Access) หมายเลข  0-4335-
0000 ปจจบุนัใหบรกิารที ่60 หมายเลข นกัศกึษาตดิตอขอรบับรกิารชดุ Package 10,20,30,50
ชัว่โมงไดทีศ่นูยคอมพวิเตอร

การติดตอผานระบบ Wireless Lan ทีจ่ดุบริการ (Access Point- รศัมีใชงานประมาณ
100 เมตร) ณ อาคารศนูยอาหารและบรกิาร (Complex), สำนกัวิทยบริการ และศนูยคอมพิวเตอร

นกัศกึษาทกุคนจะมพีืน้ทีบ่นระบบเครอืขายฯ ในการเก็บขอมลูและเมลอเิลก็ทรอนกิส คนละ
20 Mbytes

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

การใชบรกิารระบบเครอืขายคอมพวิเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(KKU-NETWORK)

สิทธิของนักศึกษาในการเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกน
สทิธใินการใช KKU-NETWORK และ KKU-Web mail

นกัศกึษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนทกุคน มสีทิธใินการใชระบบคอมพิวเตอร เพือ่สบืคน
ขอมูลในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (KKU Internet) และมีสิทธิใชระบบรับ-สง ไปรษณีย
อเิลก็ทรอนิกส (KKU Web mail) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชรปูแบบ E-mail address คือ

รหสันักศกึษา@kku.ac.th
และใหใช Username และ Password ดงันี้
Username ใชรหสัประจำตัวนกัศกึษา 10 หลกั ไมมเีคร่ืองหมาย-เชน 452378419-4
Password คือ เลขทาย 4 ตวั ของบัตรประชาชน

สถานทีใ่หบรกิาร KKU-NETWORK
นักศึกษาสามารถติดตอเขาใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดจากสถานทีต่าง ๆ ดงัน้ี
การตดิตอภายในระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยั

- อาคารศนูยคอมพิวเตอร
- อาคารสำนกัวทิยบรกิาร
- หองปฏบิตักิารของคณะทีน่กัศกึษาสงักดั
- หอพกันักศกึษา ณ หอพกัท่ี 2,5,7,15,18,19,22,23,24,26,27
- องคการนักศกึษา และสโมสรทุกคณะวิชาทีต่ดิตัง้ระบบเครือขายฯ แลวเสร็จ

การติดตอจากบานพัก ผานเขาระบบโทรศัพท (Remote Access) หมายเลข  0-4335-
0000 ปจจบุนัใหบรกิารที ่60 หมายเลข นกัศกึษาตดิตอขอรบับรกิารชดุ Package 10,20,30,50
ชัว่โมงไดทีศ่นูยคอมพวิเตอร

การติดตอผานระบบ Wireless Lan ทีจ่ดุบริการ (Access Point- รศัมีใชงานประมาณ
100 เมตร) ณ อาคารศนูยอาหารและบรกิาร (Complex), สำนกัวิทยบริการ และศนูยคอมพิวเตอร

นกัศกึษาทกุคนจะมพีืน้ทีบ่นระบบเครอืขายฯ ในการเก็บขอมลูและเมลอเิลก็ทรอนกิส คนละ
20 Mbytes

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

4

รหัสนักศึกษา@kku.ac.th และใหใช  Username และ Password ดังนี้



410

ประกาศสำนกัทะเบยีนและประมวลผล
(สำนกับรหิารและพฒันาวิชาการ)

(ฉบับท่ี  2 /2555)
เรือ่งการทำบัตรประจำตัวนกัศกึษา

เพือ่ใหการจดัทำบตัรประจำตัวนักศกึษาใหม ประจำปการศกึษา 2555 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
จงึกำหนดใหนักศึกษาปฏิบัต ิดงัน้ี

1. วัน เวลา สำหรบัถายภาพ และทำบตัรประจำตัวนักศกึษา ณ หองกลมุภารกจิบรกิาร
วนัราชการปกติ เวลา 08.30-16.30 น.
วนัเสาร เวลา 09.00-16.00 น. (บรกิารออกบัตรประจำตัว

นกัศกึษา ยกเวนบรกิารถายภาพ)
วนันักขตัฤกษ ปดบริการ

2. การแตงกายใหเปนไปตามขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองแตงกายนักศกึษา พ.ศ.2547

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

นกัศกึษาระดับปริญญาตรีและ
นกัศกึษาตางชาติ

นกัศกึษาระดับบัณฑติศึกษาและ
นกัศึกษาตางชาติ

นักศึกษาชาย
เสื้อเชิ๊ตแขนยาวหรือแขนสั้น ทำดวยผาสีขาวไมมี
ลวดลาย ปกเสื้อ แบบปลายแหลม มีกระเปาติด
ทางอกดานซาย ผกูเนคไทสกีรมทา ไมมลีวดลาย
ปลายตัดเปนรูปชายธงมีตรามหาวิทยาลัยสีดิน
แดงอยูตรงกลางมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาหญิง
เสื้อเช๊ิตแขนส้ันทำดวยผาสีขาว ไมมีลวดลาย
ปกเสื้อแบบปลายแหลม ติดกระดุมทำดวยโลหะสี
เงนิ ดนุตรามหาวทิยาลยัขอนแกน 5 เมด็ หนาอก
เสื้อดานขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ทำดวยโลหะ
สีเงิน กระดุมและเข็มมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาชาย
แตงกายสุภาพไมสวมเสื้อยืด

นักศึกษาหญิง
แตงกายสุภาพ ไมสวมเส้ือยืดหรือเส้ือแขนกุด

3. การกรอกรายละเอยีดในคำรองและชำระคาธรรมเนยีมพรอมนำหลกัฐานมาแสดง ดงันี้
3.1 กรณบีตัรประจำตวันกัศกึษาหายใหแนบใบแจงความของสถานตีำรวจ
3.2 กรณีบตัรประจำตัวนักศกึษาชำรุด บตัรหมดอายุ เปล่ียนคำนำหนาชือ่ ยศ เปล่ียน

ชือ่ -นามสกลุ การโอนยายสาขา คณะ สาขาวชิา และการปรบัระดบัการศกึษา
ใหแนบบัตรประจำตัวนักศกึษาเดิม

3.3 หลักฐานท่ีนำมารับบตัรประจำตัวนกัศกึษา คือ บตัรประจำตัวประชาชนหรือบตัร
ประจำตวัขาราชการ รฐัวิสาหกจิ ใบอนญุาตขบัขีร่ถจกัรยานยนต และใบอนญุาต
ขบัรถยนต ควบคกูบัใบเสร็จรบัเงินทีช่ำระคาธรรมเนียมการขอทำบัตรใหม

4. การดแูลรักษาบตัรประจำตวันกัศกึษา
4.1 ไมควรงอ หรอืหกับตัร และแกะลอกบัตร
4.2 ไมควรเกบ็บตัรไวในกระเปากางเกง เพราะอาจนัง่ทบัหรอืทำใหบตัรหรืองอได
4.3 ไมควรเก็บบัตรโดยใหแถบแมเหลก็ถกูนั และไมควรวางบัตรไวใกลสนามแมเหลก็

เชน บนทวีีหรอืตเูยน็
4.4 ไมควรใชบตัรเปนอปุกรณ หรือเครือ่งมอืเฉพาะหนา หรือใหบตัรสัมผสัสารเคมี
4.5 ไมควรใหบตัรเกดิรอยขดีขวนหรอืสัมผสักบัส่ิงสกปรกเปรอะเปอนเพราะอาจ

มผีลทำใหขอมลูบนแถบแมเหลก็เกดิผดิเพีย้นได
4.6 ไมควรวางบัตรไวในรถยนตหรอืจอดอยกูลางแดด และควรหลีกเลีย่งไมใหบตัร

สมัผสักบัแสงแดดโดยตรง

ทัง้นี ้ตัง้แตวันที ่  15  มนีาคม พ.ศ.2555

ประกาศ ณ วนัที ่ 22  มนีาคม  พ.ศ. 2555

              (ลงชือ่)    ชนะพล  ศรฤีๅชา
              (รองศาสตราจารยชนะพล  ศรีฤๅชา)
            ผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

    (สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)
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ประกาศสำนกัทะเบยีนและประมวลผล
(สำนกับรหิารและพฒันาวิชาการ)

(ฉบับท่ี  2 /2555)
เรือ่งการทำบัตรประจำตัวนกัศกึษา

เพือ่ใหการจดัทำบตัรประจำตัวนักศกึษาใหม ประจำปการศึกษา 2555 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
จงึกำหนดใหนักศึกษาปฏิบตั ิดงันี้

1. วัน เวลา สำหรบัถายภาพ และทำบตัรประจำตัวนักศกึษา ณ หองกลมุภารกจิบรกิาร
วนัราชการปกติ เวลา 08.30-16.30 น.
วนัเสาร เวลา 09.00-16.00 น. (บรกิารออกบัตรประจำตัว

นกัศกึษา ยกเวนบริการถายภาพ)
วนันักขตัฤกษ ปดบริการ

2. การแตงกายใหเปนไปตามขอบังคบัมหาวทิยาลยัขอนแกนวาดวยเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2547

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

นกัศกึษาระดับปริญญาตรีและ
นกัศึกษาตางชาติ

นกัศกึษาระดับบณัฑติศกึษาและ
นกัศกึษาตางชาติ

นักศึกษาชาย
เสื้อเชิ๊ตแขนยาวหรือแขนสั้น ทำดวยผาสีขาวไมมี
ลวดลาย ปกเสื้อ แบบปลายแหลม มีกระเปาติด
ทางอกดานซาย ผกูเนคไทสกีรมทา ไมมลีวดลาย
ปลายตัดเปนรูปชายธงมีตรามหาวิทยาลัยสีดิน
แดงอยูตรงกลางมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาหญิง
เส้ือเช๊ิตแขนส้ันทำดวยผาสีขาว ไมมีลวดลาย
ปกเส้ือแบบปลายแหลม ติดกระดุมทำดวยโลหะสี
เงนิ ดนุตรามหาวทิยาลยัขอนแกน 5 เมด็ หนาอก
เส้ือดานขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย ทำดวยโลหะ
สีเงิน กระดุมและเข็มมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

นักศึกษาชาย
แตงกายสุภาพไมสวมเสื้อยืด

นักศึกษาหญิง
แตงกายสุภาพ ไมสวมเส้ือยืดหรือเสื้อแขนกุด

3. การกรอกรายละเอยีดในคำรองและชำระคาธรรมเนยีมพรอมนำหลกัฐานมาแสดง ดงันี้
3.1 กรณบีตัรประจำตวันกัศกึษาหายใหแนบใบแจงความของสถานตีำรวจ
3.2 กรณีบตัรประจำตัวนักศกึษาชำรุด บตัรหมดอายุ เปล่ียนคำนำหนาชือ่ ยศ เปล่ียน

ชือ่ -นามสกลุ การโอนยายสาขา คณะ สาขาวชิา และการปรบัระดบัการศกึษา
ใหแนบบัตรประจำตัวนักศกึษาเดิม

3.3 หลกัฐานท่ีนำมารับบตัรประจำตัวนักศกึษา คือ บตัรประจำตัวประชาชนหรือบตัร
ประจำตวัขาราชการ รฐัวิสาหกจิ ใบอนญุาตขบัขีร่ถจกัรยานยนต และใบอนญุาต
ขบัรถยนต ควบคกูบัใบเสร็จรบัเงินทีช่ำระคาธรรมเนียมการขอทำบัตรใหม

4. การดแูลรักษาบตัรประจำตวันกัศกึษา
4.1 ไมควรงอ หรอืหกับตัร และแกะลอกบัตร
4.2 ไมควรเกบ็บตัรไวในกระเปากางเกง เพราะอาจนัง่ทบัหรอืทำใหบตัรหรอืงอได
4.3 ไมควรเกบ็บัตรโดยใหแถบแมเหลก็ถกูนั และไมควรวางบัตรไวใกลสนามแมเหลก็

เชน บนทีวีหรอืตเูยน็
4.4 ไมควรใชบตัรเปนอปุกรณ หรอืเคร่ืองมือเฉพาะหนา หรอืใหบตัรสมัผสัสารเคมี
4.5 ไมควรใหบัตรเกดิรอยขดีขวนหรอืสมัผัสกบัสิง่สกปรกเปรอะเปอนเพราะอาจ

มผีลทำใหขอมลูบนแถบแมเหลก็เกดิผิดเพีย้นได
4.6 ไมควรวางบัตรไวในรถยนตหรือจอดอยกูลางแดด และควรหลีกเลีย่งไมใหบตัร

สมัผสักบัแสงแดดโดยตรง

ทัง้นี ้ตัง้แตวันที ่  15  มนีาคม พ.ศ.2555

ประกาศ ณ วนัที ่ 22  มนีาคม  พ.ศ. 2555

              (ลงชือ่)    ชนะพล  ศรฤีๅชา
              (รองศาสตราจารยชนะพล  ศรฤีๅชา)
            ผอูำนวยการสำนกัทะเบยีนและประมวลผล

    (สำนกับรหิารและพฒันาวชิาการ)
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