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ค าน า 

 
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้จัดทําคูม่ือผู้ปกครองนักศึกษา
ใหมเ่ล่มนี้ขึ้น เพื่อใหผู้้ปกครองของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใน  วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการศึกษา การใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะไดน้ําไปใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษา
แนะนํานักศึกษาในปกครองของท่าน 
 คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรที่เปิดสอน 
การลงทะเบียนวิชาเรียน การแจ้งผลการศึกษา การตกออก การสําเร็จการศึกษา วินัย
นักศึกษา ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา  บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ที่
ผู้ปกครองติดต่อได้ 
 วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคู่มอืเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สาํหรับ
ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกท่าน 
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วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1. ประวัติการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรในกํากับตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2550-2553 ซึ่งมีเปูาหมายของการพัฒนามหาวิทยาลยัขอนแก่น  
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวจิยั และมหาวิทยาลยัชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนและมเีปูาหมายในการ
ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ การศึกษาระดับนานาชาติชั้นนําในประเทศในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานท้ัง
ภาคทฤษฏีและการทําวิจัยและการฝึกอาชีพในหลักสตูร เพื่อให้นักศึกษาไทย จีน เกาหล ีเวียดนาม 
ไต้หวันและประเทศอ่ืนๆ ในแถบภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ได้มีโอกาส     ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการศึกษาดูงานและฝึกงานท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติไดร้ับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 
3/2551 ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ไดอ้อกระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่า
ด้วย วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2551 ได้กําหนดให้
วิทยาลัย มีหน้าที่รับผดิชอบ ดังนี ้
  1. การบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชา
ที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการขยายการศึกษาและวิชาการสูร่ะดับ
นานาชาติ 
 2. การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) สําหรับหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสตูรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
  3. การบริการวิชาการ และการร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศกึษาหลักสตูรนานาชาติกบั
สถาบัน การศึกษาและหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
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 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร 
2. ปณิธาน 

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิดและสติปัญญาของสังคม 
และเป็นศูนย์รวม การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียน มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล และมีความสัมพันธ์กับ
นานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน ์
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยาลัยนานาชาติช้ันนําอันดับ 1 ใน 3 ของ
ประเทศไทย และอันดับ 1 ใน 10 ในป ีพ.ศ. 2563 

3. พันธกิจ 
  1. การบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ให้มีความ
ทันสมัย ในสาขาวิชา ที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสทาง
การศึกษาและให้แก่นักเรียน    ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
  2. การจัดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษใน มหาวิทยาลัยฯทั้งจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรที่สนใจทั้งใน
มหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก 
  3. การให้บริการวิชาการและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร
นานาชาติร่วมกับสถาบัน การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เกิดวัฒนธรรมของการใฝุรู้ ใฝุเรียน การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
  4. การผลติงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
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4. วัฒนธรรมองค์กร 
  การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ จากความภาคภมูิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมความ
แตกต่างเป็นหนึ่ง เดียว และความมีประสิทธิภาพของงาน 
 
ค่านิยมองค์กร D R I V E 
D -  Determined  
      มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
 
R -  Resilient   
      มีความยืดหยุ่น 
 
I  -  Innovative   
      เน้นนวัตกรรม 
 
V - Visionary   
      มีวิสัยทัศน ์
 
E -  Ethical   
      เน้นจรรยาบรรณ 
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5. หลกัสูตรการศึกษา 
           ในแต่ละหลักสูตรมีจํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต         
แผนการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผน คือ 
 แผนที่ 1 เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาต่างๆ การฝึกงานพื้นฐานและฝึกงานเฉพาะ
สาขา  

แผนที่ 2 หรือ สหกิจศึกษา เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า  132 
หน่วยกิตและสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  4 ปี   
5.1.1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต  มีวิชาเอก 3 สาขาวิชาได้แก่ 

1.   สาขาวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)  
2.   สาขาวิชาเอกธุรกิจสากล (Global Business) 
3. สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 

5.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต มีวิชาเอก 1 สาขาวิชาได้แก่ 

1. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (International Affairs) 
5.1.3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รวมตลอด 
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต มีวิชาเอก 1 สาขาวิชาได้แก่ 
       1.  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) 
5.1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) รวมตลอด 
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต มีวิชาเอก 1 สาขาวิชาได้แก่ 
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1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 
 

 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
5.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

  วิทยาลัยนานาชาติได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษา
ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความหลากหลายทางชีวภาพและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต   มีวิชาเอก 1 สาขาวิชาได้แก่ 

(1) สาขาวิชาความหลายหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Biodiversity 
and Environmental Management) 

  

6. ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งๆจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาต้น (ก.ค. – พ.ย.) และภาคการศึกษาปลาย (ธ.ค. – เม.ย.) และอาจเปิด
ภาคการศึกษาพิเศษ (ต้น มิ.ย. – ปลาย ก.ค.)  
 

7. การลงทะเบียนวิชาเรียน 
ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่ต่ํากว่า 

12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน จะต้องขอลาพักการศึกษา มิฉะนั้น
นักศึกษาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที  
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8. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
 ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษามีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในต่างประเทศ
ที่มี MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย(ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าครองชีพ ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน) ขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจท้ังนี้วิชาที่ไปแลกเปลี่ยนสามารถนํามาใช้เทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรได้ 
9. การวัดและประเมินผล 

มหาวิทยาลยัจัดใหส้อบวัดผลและประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 
โดยให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรดังนี้                     

 9.1 ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย และค่าคะแนน 
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย  ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 
 A  ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)  4.0  
 B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)  3.5 
 B  ผลการประเมินขั้นดี (Good)   3.0 

C+  ผลการประเมินขั้นค่อนข้างดี (Fairly Good) 2.5 
 C  ผลการประเมินพอใช้ (Fair)   2.0 
 D+  ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)  1.5 
 D  ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
 F  ผลการประเมินขั้นตก (Fail)   0 

 9.2  ตัวอักษรอื่นๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษามดีังนี ้
       ตัวอักษร   ความหมาย 

  I   ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
  P   กําลังดําเนินการอยู่ (In Progress) 
  R   ซ้ําช้ัน (Repeat) 
  S   พอใจ (Satisfactory) 
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  T   รับโอน (Transferred) 
  U   ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
  W   ขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
10. การแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาและการตรวจสอบผลการเรียน 

10.1 การแจ้งผลการเรียน เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
จะแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้แก่ผู้ปกครองตามที่อยู่ที่แจ้งไว้    ดังนั้น หากท่านย้ายที่อยู่ กรุณา
แจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือวิทยาลัยฯ เพ่ือท่านจะได้รับแจ้งผลการเรียนของบุตร
หลานได้อย่างต่อเนื่อง 

10.2 การติดตามผลการเรียน สามารถติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาโดยตรง
ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://reg.kku.ac.th 

10.3 การสอบถามข้อมลูต่างๆ เกี่ยวการเรยีนและผลการเรียน สามารถตดิต่อได้ ในวัน       
เวลาราชการ (จันทร-์ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.)   ทีคุ่ณระวิพร โนนทิง และคุณขวัญฤดี หมอกต้ายซ้าย 
งานบริการการศึกษา วิทยาลัยนานชาติ  โทร. 043-202173 ต่อ 44409, 45613 หรือ 095-6632001 
 11. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต   ตลอดจนสภาวะสังคมในปัจจุบันซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง คน
ดี และสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) หรือ TQF ที่ใช้
เป็นกรอบมาตรฐานคุณภาพให้กับสถาบันอุดมศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งได้
กําหนดคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้กําหนด

http://reg.kku.ac.th/
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คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “พร้อมท างาน (Ready to Work)” โดยมี
องค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี ้
 1. มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 2. พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3. เรียนรู้ตลอดเวลา 

ทั้งนี้มหาวทิยาลัยขอนแก่นได้กําหนดคุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิต ดังนี้ 
(1) ด้านวิชาการ (Knowledge) คือ มีองค์ความรู้ ในสาขาวิชาการ  ประสบการณ์การ

เรียนรู้ และการปฏิบัติงานท่ีสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้ การใช้ความรู้
และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาวิชาการ   

(2) ด้านวิชางาน (Skills) คือ มีทักษะและประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะ
แวดล้อมการทํางาน สมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 

(3) ด้านวิชาคน (Attitude) คือ มีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
วิชาชีพ องค์กร และสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงตนในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข   

เพื่อให้ได้บัณฑิตที่คุณลักษณะดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณา
การของนักศึกษา 5 ดาน ดังต่อไปนี ้

ด้านที่ 1 พัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษา ด้านภาวะผู้นํา บุคลิกภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและนันทนาการ 

ด้านที่ 2 การธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตส านึกและความ
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และคณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและประชาคม
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โลก และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย สร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
และคณะ 

ด้านที่ 3 การเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดจิตสํานึกในการช่วยเหลือผู้อื่น โอบอ้อมอารี บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  รับผิดชอบต่อสังคมและ
สาธารณะสมบัติ  

ด้านที่ 4 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นคนดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการ
สร้างจิตสํานึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นดังนี้ 

1 นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ที่จะส าเร็จการศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมใหครบทุก      
ดานและรวมกันไมนอยกวา 60 หนวยกิจกรรมสําหรับนักศึกษาที่พิการหรอืทุพลภาพตอ้งเข้าร่วมกิจกรรม
ให้ครบทุกด้านรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกิจกรรมที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย
จะออกระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) ใหแกนักศึกษาด้วย เมื่อสําเร็จการศึกษา โดยกรอกและ
ยื่นแบบคําร้องได้ที่กองกิจการนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2 การเทียบค่าหน่วยกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ การเทียบหน่วย
กิจกรรม ให้คิด 0.33 หน่วยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไม่เกิน 9 ช่ัวโมง หรือ 1 วัน จะได้ไม่เกิน 3 หน่วย
กิจกรรม 

3 การติดตามผลการร่วมกิจกรรมสามารถติดตามและตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรม
และข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาโดยตรงทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://ilp.kku.ac.th 
 
 

http://ilp.kku.ac.th/
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12. การตกออก 
การตกออกของนักศึกษา จะพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

พิเศษในแต่ละปีการศึกษา และให้คิดเฉพาะในรายวิชาที่มีค่าคะแนนซึ่งมี 2 กรณี ดังนี ้
12.1  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.50 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิต

สะสมตั้งแต่ 30 - 59 หน่วยกิต  (ช้ันปีท่ี 1) 
12.2  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิต

สะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิต ขึ้นไป (ช้ันปีท่ี 2 ขึ้นไป) 
*** คะแนนเฉลี่ยสะสมค านวณจาก ค่าคะแนนรวมท่ีได้ทุกภาคการศึกษาหารด้วย

หน่วยกิตท่ีลงทะเบียนรวมทุกภาคการศึกษา *** 
 

13. การเปลี่ยนวิชาเอก/เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา  
 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายสาขาภายในวิทยาลัยนานาชาติ จะต้องศึกษาในวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยยื่นคําร้องก่อนเริ่มภาค
การศึกษาท่ีขอย้ายอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ที่งานบริการการศึกษา โดยจะต้องติดต่อคณะที่จะขอเข้าศึกษา 
ว่ามีที่ว่างและมีคุณสมบัติที่เข้าศึกษาได้  
 

14.การลา  
การลา มี 3 ประเภท คือ การลาปุวย หรือ ลากิจ, การลาพักการศึกษา และการลาออก ซึ่งมี

ขั้นตอนการขอลา ดังนี ้
14.1 การลาป่วย หรือ ลากิจ 

นักศึกษาจะลาได้ต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  80   ของเวลาเรียนทั้งหมด การลา
ปุวยต้องมีใบรับรองแพทยแ์นบมาด้วย ในกรณีที่ลาปุวยหรือ ลากิจ เกิน 15 วัน ต้องมีหนังสือรับรองจาก
ผู้ปกครองโดยนักศึกษาต้องยื่นใบลาผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่องานบริการการศึกษา   
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ในกรณีที่มีการสอบกลางภาค หรือสอบประจําภาค นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอเลื่อนสอบ 
โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ หลักฐานที่แสดงถึงเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถ
เข้าสอบได้ 

 
14.2 การลาพักการศึกษา 

     นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ ได้แก่ เจ็บปุวยทางกายหรือทางจิตที่มี
ใบรับรองแพทย์ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือเหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดีเป็นกรณีพิเศษแต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษาและการลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง  

การยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้ 
  14.2.1  ขอลาพักการศึกษาโดยไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องพร้อม
หลักฐานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ต่องานบริการการศึกษา  ก่อนวันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้าในแต่ภาค
การศึกษาปกติ โดยจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 
  14.2.2  ขอลาพักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนวิชาเรียนและชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ประจําภาคการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ยื่น
ต่องานบริการการศึกษาอย่างน้อย 2  สัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจําภาค 

 14.2.3  การลาออก การลาออกจากการเป็นนักศึกษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นักศึกษาต้องยื่นใบลาออกท่ีไดร้ับความยินยอมจากผู้ปกครองที่นํามามอบตัว  พร้อมใบแจ้งผลการ
ตรวจสอบหนี้สิน และผ่านความเห็นชอบจากาจารย์ที่ปรึกษา ต่องานบริการการศึกษา เพ่ือเสนอคณบดี
อนุมัต ิ
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15. การโอนมหาวิทยาลัย 
การโอนไปสถาบันอื่น 

          นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสงค์จะโอนย้ายไปเรียนที่สถาบันอื่น นักศึกษาจะต้องไป
ติดต่อกับสถาบันที่ต้องการจะรับโอนก่อน  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันนั้นๆ 
 
16. การส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

(1) ต้องสอบผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรที่กําหนด  
(2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาบังคับวิชาชีพ 

ไม่ต่ํากว่า  2.00  หรือได้ระดับคะแนน  C  ในทุกรายวิชาที่กําหนด 
(3) ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน 
(4) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ด้าน และรวมกันไมนอยกว่า 60 หนวย

กิจกรรม 
(5) นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จ

การศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(6) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
(7) ไม่มีหนี้สินค้างชําระกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
(8) ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
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17. การดูแลนักศึกษา 
 วิทยาลัยนานชาติ ได้กําหนดจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคนและมีคณะกรรมการ

ฝุายกิจการนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่คอยให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านการเรียน   
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่น ๆ 

 
18. การเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหอพัก (หอพักส่วนกลาง) สําหรับนักศึกษาจํานวน 26  หอพัก (ไม่
รวมหอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง), หอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอพัก 8 หลัง เคเคยู-วรเรสซิเดนซ์)) 
แบ่งเป็นหอพักนักศึกษาชาย จ านวน  11 หอพัก ได้แก่ หอ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22 และ
27 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 1,608 คน หอพักนักศึกษาหญิง จ านวน 15 หอพัก ได้แก่ หอ 1, 2, 3, 4, 
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 และ 26 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 2,426 คน รวมทั้งสิ้นรับ
นักศึกษาได้ 4,034 คน โดยมีกองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
และอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและมีกรรมการหอพัก
จํานวน 3 คนซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นพี่ที่ผ่านการคัดเลือกคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นที่หอพัก 
                หากมีปัญหาเกี่ยวกับหอพักในช่วงเวลากลางคืนให้แจ้งกรรมการหอพักประจําหอพัก (เป็น
นักศึกษารุ่นพี่ท่ีได้รับการคัดเลือก) หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหอพักที่ประจําอยู่ในหอพักนั้นๆได้ตลอดเวลา หาก
นักศึกษาเจ็บปุวยในเวลากลางคืนต้องการรถพยาบาลมารับตัวไปรักษาในกรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 
043-202841 , 043-009700 ต่อ 42799, 44820-22 เบอร์โทรศัพทภ์ายใน 42799  หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน  
ที ่1669  

18.1 สิทธิการเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 
     (1) นักศึกษาใหม่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักตามความสมัครใจโดยทางมหาวิทยาลัย     

(กองบริการหอพักนักศึกษา ) จะจัดที่พักให้ตามที่นักศึกษาแจ้งความจํานงไว้ทาง เว็บไซต์ 
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https://dorm.kku.ac.th ซึ่งนักศึกษา สามารถจองห้องพักได้ตามที่ต้องการ  และให้ติดต่อที่หน่วย
หอพักเพื่อกรอกเอกสารและรับกุญแจ 

     (2) นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ขึ้นไปจะมีสิทธิอยู่หอพักได้ต่อไปเมื่อผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการคัดเลือก หากนักศึกษามีปัญหาในการเข้าที่พักหรืออุปกรณ์ในห้องพักชํารุดเสียหายให้
ติดต่อกับหน่วยหอพักท่ีนักศึกษาได้รับกุญแจเข้าอยู่หอพัก 

18.2  ค่าธรรมเนียมการเข้าพัก (หอพักส่วนกลาง) 
ท่ี กลุ่มหอพัก รายละเอียดหอพัก/ห้องพัก อัตราคาธรรมเนียม  

(คน/ภาค) 
ค่า

น้ าประปา 
ค่าไฟ ค่าประกันของ

เสียหาย 
ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน 

1 หอพักส่วนกลาง - หอพักที่ 10,11 1,400 700 เหมาจ่ายรวมกับค่าหอพัก ไม่มี 

- หอพักที่ 24,25 1,600 800 
- หอพักที่ 26 1,800 900 

- หอพักที่ 5, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 20 2,200 1,100 
- หอพักที่ 1, 3, 4, 9, 12, 13, 15,  
  16, 19, 21, 22, 23, 27 

3,300 1,650 

- หอพักที่ 2 (หอพักนานาชาติ) 
- ห้องพักธรรมดา 6,750 2,700 เหมาจ่ายรวมกับค่าหอพัก ไม่มี 
- ห้องพักปรับอากาศ 10,000 4,000 เหมาจ่ายรวม

กับค่าหอพัก 
หน่วยละ 
3.28บาท 

(เฉพาะส่วนเกิน
จากการใช้ไฟฟูา

พื้นฐาน) 

 

2 หอพักนพรัตน์ 
(หอพัก 9 หลัง) 

- ห้องพักธรรมดา 4,160 2,075 เหมาจ่ายรวม
กับค่าหอพัก 

หน่วยละ 
4.1007บาท 

500 บาท/คน 

- ห้องปรับอากาศ 5,56 2,775 

- ห้องปรับอากาศพิเศษ (โทรทัศน์และตู้เย็น) 6,255 3,115 
3 หอพักสวัสดิการนักศึกษา ( 8 หลัง) 

(หอพักเคเคยู-วรเรสซิเดนซ์) 
 

- ห้องพัดลม 32,400* 

*อัตรา/
ห้อง/ปี 

หน่วยละ 
9.35 บาท 

หน่วยละ 
3.28 บาท 

2,800 บาท/
ห้อง - ห้องปรับอากาศธรรมดา 48,000* 

- ห้องปรับอากาศพิเศษ 54,000* 
- ห้องปรับอากาศ Garden  60,000* 

https://dorm.kku.ac.th/index
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4 หอพักเคเคยู-วรอินเตอร์ ( 4 หลัง) 
 

- ห้องพัดลม 36,000* 

*อัตรา/
ห้อง/ปี 

หน่วยละ 
9.35 บาท 

หน่วยละ 
3.28 บาท 

3,000 บาท/
ห้อง - ห้องปรับอากาศธรรมดา 52,800* 

- ห้องปรับอากาศพิเศษ 66,000* 

- ห้องปรับอากาศ Garden  74,400* 

เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก ได้แก่ ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ และที่นอน ส่วนการบริการและสวัสดิการใน
หอพัก มีโทรศัพท์ติดต่อภายใน โทรศัพท์สาธารณะ ห้องดูโทรทัศน์ ห้องคอมพิวเตอร์ และจุดบริการ 
Wireless Lan ห้องอ่านหนังสือ ห้องน้ํารวม จุดบริการเครื่องซัก-อบ-รีด/มินิมาร์ท  และ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย บริการ ตลอด  24  ช่ัวโมง (หอพักหญิง) และ ลานจอดรถจักรยานยนต์ 

 
18.3  การให้บริการของหน่วยหอพัก 

  บริการให้คําปรึกษา บริการให้ยืมกุญแจสํารอง บริการรับ – จ่ายไปรษณียภัณฑ์                            
และบริการเรื่องแจ้งซ่อม 
 

18.4  ก าหนดการปิด-เปิด หอพักหญิง  
 วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี ปิดประตูรั้ว และประตูอาคารหอพัก เวลา 23.00 น. เปิดเวลา 
05.30 น 
 วันศุกร์-วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดประตูรั้วและประตูอาคารหอพัก เวลา  24.00 น.
เปิดเวลา 05.30 น  
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ (หอพักส่วนกลาง) 
ที่อยู่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทร. 043-202841  หรือ 043-009700  ต่อ  42799 
อีเมล์: cpenna@kku.ac.th 
เว็บไซต์ : https://dorm.kku.ac.th 
ส านักงานหอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) 
โทร.  081-5469337  หรือ  043-203145 
ส านักงานหอพักสวัสดิการนักศกึษา  (หอพัก 8 หลัง เคเคยู-วรเรสซิเดนซ์) 
โทร. 086-4599211 
ส านักงานหอพักเคเคย-ูวรอินเตอร์ โทร. 086-4600173 
 

18.5   การย้ายทะเบียนบ้านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย 
18.5.1 การย้ายทะเบียนบ้านเข้ามหาวิทยาลัย 
         กรณีการย้ายจากต้นทาง 
            1.ให้นักศึกษาติดต่อที่สํานักทะเบียนท้องถิ่นที่นักศึกษามีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 

(ภูมิลําเนาเดิม) เพื่อดําเนินการขอย้ายทะเบียนบ้านออกจากบ้านเดิม และย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านเลขที่ 123/2018 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง         
จังหวัดขอนแก่น ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

            2. เมื่อได้รับใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ทร.6) จากสํานักทะเบียนท้องถิ่นแล้ว ให้นําใบแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ (ทร.6) ของนักศึกษา ส่งในวันท่ีนักศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ที่สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ หากนักศึกษาไม่ย้ายที่อยู่ดังกล่าวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ 
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กรณีการย้ายปลายทาง 
 1.ให้นักศึกษาติดต่อยื่นความจํานงเพื่อขอย้ายปลายทางได้ที่ กองบริการหอพัก

นักศึกษา โดยต้องนําเอกสารหลักฐาน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อ
ประกอบการย้ายปลายทาง พร้อมค่าธรรมเนียมการขอย้ายปลายทาง จํานวน 20 บาท  
 18.5.2 การย้ายทะเบียนบ้านออกมหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาต้องแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย เมื่อ 
  (1) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (2) มีเหตุจําเป็นต้องย้ายออกกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (1) 
            การด าเนินการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านออกจากทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการดังนี้ 
  1.ให้นักศึกษาดําเนินการขอย้ายทะเบียนบ้านด้วยตนเอง โดยติดต่อกรอกแบบแจ้ง
ย้ายออก (มข 9) ทีก่องบริการหอพักนักศึกษา และนําส่ง ณ สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น 
ถนนประชาสําราญ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  2.นักศึกษาสามารถแจ้งย้ายปลายทาง ณ สํานักทะเบียนท้องถิ่นที่นักศึกษามีความ
ประสงค์จะแจ้งย้ายเข้า 
  3.หากนักศึกษาไม่ดําเนินการแจ้งย้ายออกเนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเกิน 
180 วัน ให้กองบริการหอพักนักศึกษา ดําเนินการย้ายช่ือนักศึกษาเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเทศบาล
นครขอนแก่น 
  นักศึกษาท่ีมีข้อสงสัย ติดต่อ สอบถามได้ที่กองบริการหอพักนักศึกษา ช้ันล่างหอพักที่ 
26 (08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์) หรือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-202841 
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19. ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
19.1 ค่าหอพักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 1,400 -30,000 บาท ต่อ

ภาคการศึกษาปกติ 
19.2 ค่าประกันของหอพักนักศึกษา 

       (1) ค่าประกันของเสียหาย 
       (2) ค่าประกันของเสียหายเฉพาะหอพักใหม่ 9 หลัง  และหอพักสวัสดิการ 

เงินค่าประกันนี้จะจ่ายครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักและจ่ายคืนเมื่อนักศึกษาย้ายออกจากหอพัก
และปลอดหนี้สินกับหอพักท่ีอาศัย 

19.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
19.3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกต ิ
นักศึกษาวิทยาลัยนานชาติ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 

40,000 บาทสําหรับนักศึกษาไทย และ 50,000 บาทสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ  เป็นค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายประกอบด้วย ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต และค่าบริการต่าง ๆ   ได้แก่ 

(1)  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 (2)  ค่าบํารุงสโมสรนักศึกษา 

(3)  ค่าบํารุงกีฬา 
  (4)  ค่าบํารุงห้องสมดุ 
  (5)  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาเมือ่แรกเข้าคนละ 1 บัตร 
 

19.3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  
  ให้ชําระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ 20,000 บาท 

19.3.3 ค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา 
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ภาคการศึกษาละ  2,000  บาท (ในกรณีขอลาพักการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรยีน 
หรือขอไม่ลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ) 
  
20. วินัยนักศึกษา 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559 หากนักศึกษาผู้ใดกระทําผิดหรือฝุาฝืนต้องได้รับ
โทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนนความประพฤติ บําเพ็ญประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตัดสิทธิ์การเข้าสอบ หรืองดยับยั้ง หรือชะลอการ
ประกาศผลสอบ หรือออกหนังสือรับรองใดๆ หรือเอกสารแสดงผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรืองด
ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอช่ือเพื่อขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร การถูกพักการเรียน 
และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

   20.1  คะแนนความประพฤติในเร่ืองวินัยนักศึกษา 
เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว นักศึกษาทุกคน

จะต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559  โดยกําหนดให้
นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้โดยเคร่งครัด นักศึกษาผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็น
ผู้กระทําผิดทางวินัยต้องได้รับโทษตามที่กําหนดไว้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 470/ 
2560  เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีระดับคะแนน
ตามความผิดที่นักศึกษาได้ทําและจะบันทึกอยู่ในสมุดประจําตัวนักศึกษา นอกจากนี้ยังจะแจ้งให้ทาง
ผู้ปกครองของนักศึกษารับทราบ หากถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 41 คะแนนขึ้นไปไม่ว่าจะถูกตัด
คะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันก็ตาม ซึ่งเกณฑ์ในการตัดคะแนนความประพฤติและการลงโทษมี
ดังนี ้

-  การตัดคะแนนแต่ละครั้งหรือแต่ละฐานของการกระทําผิดวินัยให้ตัดได้ไม่ต่ํากว่าครั้งละ 5 
คะแนน แต่จะเป็นจํานวนเท่าใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนหรืออธิการบดี 
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- ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน  
ได้รับโทษพักการเรียน 1 ภาคการศึกษาปกติ 

-  ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนนได้รับ
โทษพักการเรียน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

- ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 80 คะแนน แต่ไม่เกิน 99 คะแนนได้รับโทษ
พักการเรียน  4 ภาคการศึกษาปกติ 

- ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้ 100 คะแนน ได้รับโทษพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

- กรณีเมื่อนําคะแนนท่ีถูกตัดไปใช้ในการลงโทษพักการเรียนแล้ว จะไม่นํามาใช้เพื่อการลงโทษ
พักการเรียนครั้งต่อไปอีก 

20.2  การท าผิดวินัยนักศึกษา  
                          การทําผิดวินัยนักศึกษาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้แก่ การดื่มสุราในเขตมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะในหอพักนักศึกษาชาย การก่อเหตุทะเลาะวิวาทเนื่องจากเมาสุรา การฝุาฝืนกฎจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย การลักทรัพย์ในหอพักนักศึกษา การแต่งกายไม่เรียบร้อยเมื่อเข้าช้ันเรียน และการทุจริต
ในการสอบ เป็นต้น 
 
21.  สวัสดิการด้านการเงิน 
 21.1  ทุนการศึกษา 
      21.1.1 ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดให้มี
ทุนการศึกษาทั้งทุนของรัฐบาลและทุนของเอกชน สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 3,000 - 
30,000 บาทต่อป ีเป็นทุนการศึกษาท่ีให้เปล่าและไม่มีข้อผูกพันใด ๆ  
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             21.1.1.1 ทุนการศึกษาประเภท ก. เป็นกองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทนุการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความยากจนอย่างแท้จริง สร้างโอกาสให้ได้ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีความสุข ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา 
            21.1.1.2 ทุนการศึกษาประเภท ข.  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1.)  ทุนเอกชนส่วนกลาง เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็น
ทุนการศึกษาท่ีให้เปล่าและไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ซึ่งบางทุนเป็นทุนต่อเนื่องจัดสรรให้แก่นักศึกษาทุกคณะ 

2.) กองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เป็นทุนการศึกษาให้เปล่าจัดสรรให้แก่นักศกึษาทุกคณะ 
     21.1.2 ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยฯ มีทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จํานวนประมาณ 10 ทุนต่อป ีซึ่งเป็นทุนที่ไม่ต่อเนื่อง (ได้รับทุนปีการศึกษาเดียว) 
คัดเลือกโดยคณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยฯ พิจารณาการให้ทุนตามความจําเป็นของ
นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1.) ทุน100 % ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี และทุนพัฒนาการการเรียน 
 2.) ทุน 50% ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี และทุนพัฒนาการการเรียน โดย 
 3.) ทุนส าหรับผู้สร้างชื่อเสียง  50% สําหรับนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้กับวิทยาลยัฯ ได้แก ่
ด้านกีฬา ด้านการแสดง เป็นต้น 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาให้ติดต่อรับและยื่นใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาได้ที ่คุณลักขณา บุตรอุดม หน่วยกิจการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ 
อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
 21.2   เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยฯ มีเงินช่วยเหลืออาหารกลางวันสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยนักศึกษาจะได้รับเงินทุนเดือนละ 400-800 บาท 
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ภาคการศึกษาละ 4 เดือน ให้ติดต่อรับและยื่นใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันของ
มหาวิทยาลัยได้ที่หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

21.3  การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
    และการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามนโยบายรัฐบาลดังนี ้  (http://studentloan.kku.ac.th)               

21.3.1 การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
1. มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีพุทธศักราช 2560 
2. เป็นผู้ทีม่ีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
3. นักศึกษาต้องทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (กิจกรรมจิตอาสา) และ

ต้องมีใบรับรองการทํากิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษาก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
21.3.2  การขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

1. ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม 

2. นักศึกษาท่ีขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต้องศึกษา
ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน ปีการศึกษา 
2561 

3. นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต้องเป็น
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2561 (รหัสนักศึกษา 61) 

4. ผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี มีสิทธิขอกู้ยืมค่าครองชีพ เดือนละ 
2,200 บาท 

5. นักศึกษาต้องทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (กิจกรรมจิตอาสา) และ  
ต้องมีใบรับรองการทํากิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษาก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
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21.3.3 ก าหนดการและขัน้ตอนการขอกูย้ืมเงิน ดังนี้ 
                         นักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สามารถติดตามกําหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน 
ได้ที ่
เว็บไซต์กองทุนส่วนกลาง  http://www.studentloan.or.th และ  
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://studentloan.kku.ac.th หรือ 

Facebook : KKU-studentloan 
 

21.3.4 เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายละเอียดดังนี้ 
กยศ. กรอ. 

1.แบบคําขอกู้ยืมการกู้ยืมเงิน ท่ีพิมพ์จากระบบกองทุน
ส่วนกลาง (ระบบ e-Studentloan) กยศ. 

1.แบบคําขอกู้ยืมการกู้ยืมเงิน ท่ีพิมพ์จากระบบกองทุน
ส่วนกลาง (ระบบ e-Studentloan) กรอ. 

2.แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเงิน กยศ.101 พร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดส่วนท้ายของหน้า 4 

3.เอกสารประกอบการรับรองอาชีพและรายได้ผู้ปกครอง (ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาดหากมีการแก้ไขให้ขีดและลงชื่อ
ก ากับการแก้ไขโดยผู้รับรองร่ายได้เท่านั้น) รายละเอียดดังนี้ 
3.1 กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ทํา
รับรองรายได้ตามแบบ กยศ.102 พร้อมแนบสําเนาบัตร
ข้าราชการของผู้รับรองรายได้และสําเนาทะเบียนเกษตรกร 

3.1 กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ทํา
รับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้
คืน (กรอ.) พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
รายได้และสําเนาทะเบียนเกษตรกร 

3.2 กรณีบิดา-มารดาอาชีพรับจ้างท่ัวไป ให้ทํารับรองรายได้
แบบ กยศ.102 พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
รายได้ 

3.2 กรณีบิดา-มารดาอาชีพรับจ้างท่ัวไป ให้ทํารับรองรายได้
ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 
พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ 
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3.3 กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวให้
รับรองรายได้ตามแบบ กยศ.102 พร้อมแนบสําเนาบัตร
ข้าราชการของผู้รับรองรายได้และรูปถ่ายร้านค้า, สถาน
ประกอบการหรือใบเสร็จแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (ภงด.94, 90) 

3.3 กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจท่ัวไป     
ให้ทํารับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบ
ต้องใช้คืน (กรอ.)  พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการของผู้
รับรองรายได้และรูปถ่ายร้านค้า, สถานประกอบการหรือ
ใบเสร็จแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.94, 90) 

3.4 กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ ลูกจ้าง 
หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงงาน
อุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
ท่ีต้นสังกัดออกให้ (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือนและต้อง
เป็นฉบับจริง) 

3.4 กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ ลูกจ้าง 
หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงงาน
อุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
ท่ีต้นสังกัดออกให้ (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือนและต้อง
เป็นฉบับจริง) 

3.5 กรณีบิดา-มารดาไม่ประกอบอาชีพ ให้รับรองไม่ประกอบ
อาชีพตามแบบ กยศ.102 พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการ
ของผู้รับรองรายได้ 

3.5 กรณีบิดา-มารดาไม่ประกอบอาชีพ ให้รับรองไม่ประกอบ
อาชีพ ให้ทํารับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา
แบบต้องใช้คืน (กรอ.)  พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการของผู้
รับรองรายได้ 

4.เอกสารแสดงสถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา 
4.1 กรณีบิดา-มารดา หย่าร้าง ให้แนบสําเนาทะเบียนหย่า 
4.2 กรณีบิดา มารดา เลิกร้าง โดยไม่มีการจดทะเบียนสมรสให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้างพร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการของผู้
รับรอง 
4.3 กรณีไม่ทราบข้อมูลบิดา-มารดา ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้างพร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 
4.4 กรณีบิดา หรือ มารดา เสียชีวิต ให้แนบสําเนาใบมรณบัตร 
5. แผนท่ีบ้าน (วาดจาดท่ีว่าการอําเภอและกําหนดระยะทางพอสังเขป) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 
7. สําเนาใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
8. ใบแสดงกิจกรรมจิตอาสา (แนบรูปถ่ายขณะทํากิจกรรม หรือ ใบประกาศนียบัตร ถ้ามี) 
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อนึ่ง แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซตฺ กยศ. 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  https://studentloan.kku.ac.th แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส่ ว น ก ล า ง   
http://www.studentloan.or.th      

 
ติดต่อสอบถาม สายด่วน 084-4285994  หรือ 043-202380  เบอร์ภายใน 42323 
ที่ตั้ง : กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
เวบ็ไซต์ : กยศ.ส่วนกลาง     http://www.studentloan.or.th 
           : กยศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น     https://studentloan.kku.ac.th 

    Facebook : KKU-studentloan 
               21.3.5 การช าระเงินกู ้
                        (1) เมื่อผู้กู้สําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่
ต้องชําระเงินกู้ยืมคืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
                        (2) ผู้กู้ยืมที่กําลังศึกษาอยู่และไม่ได้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่แจ้ง
สถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนให้ธนาคารทราบถือว่าเป็นผู้ครบกําหนดชําระหนี้ 
  21.4 เงินยืมฉุกเฉิน 
 21.4.1 เงินยืมฉุกเฉินของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งกองทุนเงินฉุกเฉินให้นักศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาความ
จําเป็นและความเดือดร้อนทางการเงิน โดยนักศึกษาติดต่อยืมได้ที่กองกิจการนักศึกษา ช้ัน 1 

ซึ่งมหีลักเกณฑ์ ดังนี ้

(1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน 

https://studentloan.kku.ac.th/
http://www.studentloan.or.th/
http://www.studentloan.or.th/
https://studentloan.kku.ac.th/
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(1.1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และไม่อยู่ในระหว่าง

ลาพักการศึกษา หรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

(1.2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ํากว่า 2.00 ยกเว้น นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาค

การศึกษาต้น 

(1.3)   ตอ้งไม่อยู่ในระหว่างค้างชําระเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(2) การยืมเงินฉุกเฉินนักศึกษา 

(2.1) ในกรณีที่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นจากเรื่องใดๆ ให้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 

บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยนักศึกษาผู้ยืมยื่นแบบคําร้องพร้อมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจําตัวนักศึกษา 

และหลักฐานการลงทะเบียน และต้องชําระคืนภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

(2.2) ในกรณีที่มีความเดือดร้อนทางด้านการลงทะเบียนเรียนให้ยืมเงินได้ในวงเงิน คน

ละไม่เกินจํานวนเงินท่ีลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาผู้ยืมต้องทําสัญญายืมเงิน พร้อมหลักฐาน ได้แก่ บัตร

ประจําตัวนักศึกษา และหลักฐานการลงทะเบียนเรียน และให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองหรือข้าราชการหรือ

พนักงานของรัฐตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็นผู้ค้ําประกันสัญญา พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

และต้องชําระเงินภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ยืม หากผู้ยืมไม่ชําระเงินคืนผู้ค้ําประกันต้องชดใช้แทน 

(2.3) ในกรณีที่มีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย     
วาตภัย ฯลฯ ให้เงินยืมได้ในวงเงิน 20,000 บาท การยืมเงินใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับข้อ 2 

การยืมเงินไม่ว่ากรณีใดที่เป็นการยืมในภาคการเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานั้น จะต้องคืน
เงินก่อนการประกาศผลสอบ 

ในกรณีที่ผู้ยืมผิดสัญญาไม่มาชําระเงินคืนภายในกําหนดจะถูกตัดการยืมเงินนักศึกษาดังกล่าว 
1 ปกีารศึกษา และต้องรับผิดทางวินัยนักศึกษาอีกด้วย 
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22. สวัสดิการด้านสุขภาพ 
 ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายมอบหมายให้โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ดําเนินการขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนสถานบริการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(บัตรทอง) เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในกลุ่มนักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกช้ันปีโดยอัตโนมัติ  
โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จะต้องกรอกคําร้องย้ายทะเบียนบ้านและคําร้องเปลีย่น   สถานบริการบัตรประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้โดยตรงที่ หัวหน้างานเวชระเบียน โรงพยาบาลศรี
นครินทร์   โทร. 043-363551   และมหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับบรกิารดา้นสุขภาพของนักศึกษา ดังนี้ 

1.ให้นักศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ) ใช้บริการที่หน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามสิทธิด้านการรักษาพยาบาล ดังนี้ 

 
สิทธิบัตรทอง สิทธิบัตรข้าราชการ สิทธิประกันสังคม 

1. ใช้บริการที่หน่วยปฐมภูมิ (PCU) และ รพ.ศรี
นครินทร์โดยไม่ต้องชําระค่ารักษาพยาบาล
ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ด้านการรักษา 

2. บัตรทองที่อื่น 
- กรณฉีุกเฉิน ใช้บรกิารได้ที่ รพ.ศรีนครินทร์ 

โดยไม่ต้องชําระค่ารักษาพยาบาลได้รับ

บริการตามสิทธิประโยชน์ดา้นการรักษา 

   - กรณีไม่ฉุกเฉิน ใช้บริการที่หนว่ยปฐมภูมิ 
     และ รพ.ศรีนครินทร์ ได้แต่ต้องชําระค่า 
     รักษาพยาบาล  

1.บัตรจ่ายตรง รพ.ศรีนครินทร์ 
- รับบริการที่ รพ.ศรีนครินทร์ได้ไม่ต้องชําระ
ค่ารักษาพยาบาลได้รับบริการตามสิทธิ
ประโยชน์ด้านการรักษา 

2.กรณีไม่มีบัตรจ่ายตรง รพ.ศรีนครินทร์ 
- รับบริการที่ รพ.ศรีนครินทร์ ต้องชําระเงิน
ค่ารักษาพยาบาลและนําใบเสร็จรับเงินไป
ขอเบิกจ่ายกบัต้นสังกัด 

3.กรณีใช้บริการที่หน่วยปฐมภูมิ ต้องชําระเงิน  
   ค่ารักษาพยาบาลและนาํใบเสร็จรับเงินไปขอ  
   เบิกจ่ายกับต้นสังกัด 

1.ประกันสังคม รพ.ศรีนครินทร์ 
- ใช้บริการที ่รพ.ศรีนครินทร์และหน่วยปฐมภูมิได้ 

ไม่ต้องชําระค่ารักษาพยาบาลได้รับบริการตาม
สิทธิประโยชน์ดา้นการรักษา 

2.ประกันสังคมที่อื่น 
- ใช้บริการที ่รพ.ศรีนครินทร์และหน่วยปฐมภูมิได้ 
ต้องชําระค่ารักษาพยาบาล 
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2. กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ นักศกึษาชาวต่างชาติจะต้องจัดซื้อประกันสุขภาพและอุบัติเหตุด้วย
ตนเอง 

3. ยกเลิกเกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา มข. แต่จะมีเงินช่วยเหลือนักศึกษา
ผู้ประสบภัย ตามสิทธิประโยชน์ของประกันภัย  

หน่วยปฐมภูมินักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษา) ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ 
หลังศูนย์อาหารและบริการ (Complex) หลังหอพักนักศึกษาหญิงที่ 2  เปิดให้บริการ ช่วงเช้า เวลา 
09.00 - 11.00 น., ช่วงบ่าย เวลา 12.00 - 16.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00 – 20.00 น. (เว้น
วันหยุดราชการ) ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทยแ์ละพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

 
23.  การประกันภัยส าหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุหรือประสบภัย
ต่างๆ ด้วยความห่วงใย การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดหลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยต่างๆ มี
รายละเอียด ดังน้ี 

1.หลักเกณฑ์และสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ 
1.1 สิทธิการได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผลจากการประสบเหตุ ประสบภัยต่างๆ หรือความ

เจ็บปุวย แต่ไม่รวมถึงกรณีที่นักศึกษามีส่วนจ้างวานให้ก่อเหตุขึ้นหรือเป็นการกระทําผิดกฎหมาย 
1.2 การติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือต้องดําเนินการภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบเหตุ 

ประสบภัย หรือเสียชีวิต โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือบันทึกขอความช่วยเหลือ ที่
กองกิจการนักศึกษา หากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับเงินช่วยเหลือ 

1.3 มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอน ระงับ หรือเรียกคืนเงินช่วยเหลือหากพบว่านักศึกษาหรือผู้
ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือการกระทํานั้นเป็นการกระทําผิดกฎหมายอาญา 
และให้ถือเป็นการกระทําผิดวินัยนักศึกษาร้ายแรง 
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2. แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 
ผู้มีสิทธ์ิในการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ ได้แก่ นักศึกษาหรือทายาท หรือคณบดี หรือรองคณบดี

ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา โดยยื่นเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

2.1 กรณีสูญเสียอวัยวะ 
     2.1.1 ใบรับรองแพทย์แสดงรับรองว่าได้รับบาดเจ็บถึงสูญเสียอวัยวะหรือระบุอาการ

บาดเจ็บที่แสดงว่าถึงขั้นทุพพลภาพถาวร 
     2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 
     2.1.3 ภาพถ่ายการสูญเสียอวัยวะ (ถ้ามี) 
2.2 กรณีเสียชีวิต 
     2.2.1 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชนของทายาท 
     2.2.2 สําเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 
     2.2.3 สําเนาบัตรใบมรณะบัตร 
     2.2.4 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     2.2.5 สําเนาทะเบียนบ้าน 
     2.2.6 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
     2.2.7 สําเนาใบสําคัญการหย่า (ถ้ามี) 
     2.2.8 สําเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) 

 สําเนาเอกสารประกอบหลักฐานการยื่นของรับเงินช่วยเหลือ ต้องมีการรับรอง
สําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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 3. อัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษาท่ีประสบเหตุหรือประสบภัยต่างๆ 
รายการความช่วยเหลือ จ านวนเงิน (บาท) 

1.สูญเสียชีวิต 130,000 
2.สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสอง
ข้างหรือสูญเสียการได้ยินทั้ง 2 ข้าง หรือมือหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่ง
ข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือมือหนึ่งข้างตัง้แต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่ง
ข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง หรือมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสูญเสีย
การไดย้ินหนึ่งข้างหรือเท้าหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสูญเสียการได้ยนิ หรือ
สายตาหนึ่งข้างและสญูเสียการไดย้ินหนึ่งข้าง 

100,000 

3.สูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิงถาวร หมายถึง การถูกตัดแกจากร่างกายตั้งแต่
ข้อมือหรือข้อเท้า และให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้
งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่
สามารถกลับมาใช้งานอีกตลอดไป 

100,000 

4.สูญเสียอวัยวะเพศ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์
ชัดเจนว่าไมส่ามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป 

100,000 

5.สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าหน่ึงข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา
หนึ่งข้างหรือสูญเสียการได้ยิน 1 ข้าง อย่างใดอย่างหน่ึงเพียง 1 ส่วน 

80,000 

6.สูญเสียนิ้วหัวแมม้ือและนิ้วช้ีของมือข้างเดียวกันพร้อมกัน 40,000 
7.ในกรณีอื่นๆที่ไม่ได้ระบไุว้ แต่มคีวามจําเป็นและเพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของนักศึกษา ให้อธิการบดีพิจารณาเงินช่วยเหลือเป็นรายกรณีๆไป 

ไม่เกินครั้งละ 
20,000 

 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์  โทร. 043-202356 
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ค าถาม – ค าตอบ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค าถาม ค าตอบ 

1. นักศึกษาอายุยังไม่ถึง 20 ปี ผู้ปกครองรับราชการ
เมื่อเจ็บปุวยนักศึกษาจะต้องใช้สิทธิอะไร และ
นักศึกษาต้องดําเนินการอย่างไร 
 

การใช้สิทธิรักษาพยาบาลส าหรับนักศึกษาอายุยังไม่
ถึง 20 ปี และมีผู้ปกคอรงเป็นข้าราชการ/องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ 
1.1 เมื่อเจ็บปุวยนักศึกษาต้องใช้สิทธิตามผู้ปกครอง 
1.2 การจ่ายค่ารักษาพยาบาล มีให้เลือก 2 ช่องทาง คือ 
     1) ถ้ามีบัตรจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้
ใช้สิทธิจ่ายตรงไม่ต้องสํารองจ่าย 
     2) ถ้ายังไม่ทําบัตรจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ นักศึกษาต้องสํารองจ่ายก่อน แล้วนํา
ใบเสร็จรับเงินไปให้ผู้ปกครองเบิกค่ารักษาพยาบาล 
การท าบัตรจ่ายตรงกับโรงพยาบาลศรีนครนิทร์ 

1. ทําบัตรจ่ายตรงได้เฉพาะนักศึกษาท่ีมีผู้ปกครอง
เป็นข้าราชการหรือสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น สําหรับสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สํารองจ่าย
แล้วนําใบเสร็จไปเบิกคืน 

2. การติดต่อทําบัตรจ่ายตรง ให้ยื่นบัตรประชาชน
และกรอกแบบฟอร์มท่ี งานเวชระเบียนและสถิติ 
ชั้น 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน เวลาราชการ 
นักศึกษาจะใช้สิทธิจ่ายตรงได้หลังยื่นเรื่อง 3-4 
สัปดาห์ 

2. นักศึกษา อายุเกิน 20 ปี ถ้าต้องการมีบัตรทอง 2. นักศึกษาท่ีใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการกับผู้ปกครอง
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ค าถาม ค าตอบ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ต้องทําอย่างไร เมื่ออายุเกิน 20 ปี และต้องการใช้สิทธิบัตรทอง

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้ติดต่อขอทําบัตรทองท่ี
หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU) ซ่ึงมี 
2 หน่วย ได้แก่ PCU นักศึกษา มข. ท่ีทําการอยู่หลัง 
Complex และ PCU 123 มข. ท่ีทําการอยู่หลังหอ 8 
หลังในวันราชการ เวลา 08.00 – 20.00 น. หรือ งาน
เวชระเบียน ชั้น 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน เวลาราชการ 

3. เมื่อนักศึกษาอายุเกิน 20 ปี ไม่ทําบัตรทอง 3. นักศึกษาท่ีใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเมื่ออายุเกิน 
20 ปี สิทธิเบิกจ่ายตรงตามผู้ปกครองได้จะหมดไป ถ้า
นักศึกษาไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิทธิการรักษาจะขึ้นเป็น
สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลท่ีนักศึกษามีภูมิลําเนาอยู่โดย
อัตโนมัติ (เป็นบัตรทองนอกเขตโรงพยาบาลศรี
นครินทร์) เมื่อนักศึกษาไปรับบริการสุขภาพท่ี PCU ครั้ง
แรกจะได้รับการสงเคราะห์ค่ารักษา แต่การบริการครั้ง
ต่อไปจะถูกเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง ดังน้ัน ให้
นักศึกษาท่ีหมดสิทธิเบิกกับผู้ปกครองหรือสิทธิบัตรทอง
นอกเขต ให้ติดต่อทําบัตรทอง/ย้ายสิทธิบัตรทอง (ไม่
ต้องย้ายทะเบียนบ้าน) ท่ี PCU 123 มข. หรือ PCU 
นักศึกษา มข. ในวันราชการ เวลา 08.00 – 20.00 น. 
หรืองานเวชระเบียนและสถิติ ชั้น 2 ตรงข้ามอาคาร
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน 
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เวลาราชการ 

4.ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ทําอย่างไร ต้องใช้ 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถก่อนหรือไม่ 

4. ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ตามกฎหมาย ทุกคน ต้อง
เบิกจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อน ซ่ึงจะ
คุ้มครองในวงเงิน 30,000 บาทแรก 
- กรณีมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
โรงพยาบาลรับเป็นผู้ปุวยไว้รักษาในโรงพยาบาล จะมี
ระบบเรียกเก็บค่ารักษาจากบริษัทประกัน โดยนักศึกษา
ต้องนําหลักฐาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้
โรงพยาบาลเรียกเก็บจากบริษัทประกันในวงเงิน 
30,000 บาท หลังจากนั้น สามารถใช้สิทธิการรักษา
ปัจจุบัน (จ่ายตรง บัตรทอง ประกันตน) 
- กรณีไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
โรงพยาบาลรับเป็นผู้ปุวยไว้รักษาในโรงพยาบาล 
นักศึกษาต้องจ่ายรักษาพยาบาลในวงเงิน 30,000 บาท 
หลังจากนั้นจึงสามารถใช้สิทธิปัจจุบัน (จ่ายตรง บัตร
ทอง ประกันตน) 
- กรณีเป็นผู้ปุวยนอก นักศึกษาต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้โรงพยาบาล ในวงเงิน 30,000 บาท
แรก หลังจากนั้นจึงสามารถใช้สิทธิ์ตามสิทธิปัจจุบัน 
(จ่ายตรง บัตรทอง ประกันตน) 

5. ถ้าไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
นักศึกษาสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ต้องทําอย่างไร 

5. ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางจราจรและนักศึกษาไม่มี พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นักศึกษาต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้โรงพยาบาล ในวงเงิน 30,000 บาท 
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ก่อนใช้สิทธิตามสิทธิปัจจุบัน (จ่ายตรง บัตรทอง ประกัน
ตน)  
*** ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่ขับขี่รถยนต์/ 
รถจักรยานยนต์ ต้องท า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ ทุกคน *** 

6. นักศึกษาสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ไปฝึกงานต่างจังหวัดเกิดอุบัติเหตุ ทําอย่างไร 

6. นักศึกษาท่ีใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
เมื่อต้องไปฝึกงานต่างจังหวัด ถ้าได้รับอุบัติเหตุหรือ
เจ็บปุวยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลของ
รัฐ/เอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าท่ีใกล้ท่ีสุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ 1 ครั้ง 
(ยกเว้นอุบัติเหตุตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
กรณีไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นักศึกษา
ต้องจ่ายในวงเงิน 30,000 บาท) และถ้ามีการติดตาม
การรักษา นักศึกษาต้องใช้สิทธิปัจจุบัน (สิทธิจ่ายตรง 
ใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง สิทธิบัตรทองและประกันสังคมให้
ติดต่อขอใบส่งตัวท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อรักษา
ต่อเนื่อง) 
แนวปฏิบัติ กรณีนักศึกษาสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ไปฝึกงานต่างจังหวัด ให้คณะท่ีส่งนักศึกษาท่ี
จะไปฝึกงานดําเนินการ ดังน้ี  
6.1 ส่งรายชื่อนักศึกษาท่ีจะไปฝึกงานให้ PCU ท่ี
รับผิดชอบดูแลนักศึกษา (PCU 123 มข. รับผิดชอบ
นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ / PCU นศ.
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มข. รับผิดชอบนักศึกษา 15 คณะ ท่ีเหลือ) เพื่อ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาและดําเนินการขึ้นสิทธิ/ย้าย
สิทธิบัตรทองเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้เสร็จสิ้น
ก่อนไปฝึกงาน 
6.2 ทําหนังสือถึงโรงพยาบาลท่ีอยู่ใกล้แหล่งฝึกงานของ
นักศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การดูและนักศึกษา
เมื่อเจ็บปุวย โดยเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจาก
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (เฉพาะกรณีท่ีนักศึกษาเป็น
สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์) 

7. การใช้สิทธิรักษาพยาบาล ของนักศึกษาปริญญา
โท/เอก เมื่อเจ็บปุวยเป็นอย่างไร 

7. นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ให้ใช้สิทธิเดิมท่ีมีอยู่ 
กรณีนักศึกษาอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น 
ต้องการใช้สิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้
นักศึกษาติดต่อท่ี งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ชั้น 2 ตรงข้ามอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวัน เวลาราชการ 

8. กรณีนักศึกษาต่างชาติต้องทําอย่างไร 8. นักศึกษาต่างชาติรหัสมากกว่า 56 ให้ท าประกัน
สุขภาพทุกราย 

9. กรณีนักศึกษาจัดทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องการให้มี
บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและ/หรือเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ ต้องทําอย่างไร 

9. ให้นักศึกษาทําหนังสือถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ 
พยาบาลและ/หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ยา วัสดุ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ) ล่วงหน้าก่อนถึงวันจัด
กิจกรรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อการเตรียมบุคลากร
และเวชภัณฑ์ โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาลงนามรับรอง 
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และให้ผู้จัดเตรียมงบประมาณสําหรับค่าตอบแทน
บุคลากร ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับท่ี 
5/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ มข. เป็น
กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) ข้อ 5.5.3 และค่าเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ให้พร้อมอุปกรณ์ 

 
24. บริการอื่นๆ ส าหรับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24.1 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพลกซ์) 
อาคารศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) ตั้งอยู่ตรงข้ามสํานักหอสมุด ให้บริการ

จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในราคาควบคุมพร้อมทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ยังมีร้านตัดผมชาย ร้าน
เสริมสวย ร้านขายของชํา ร้านถ่ายเอกสาร ร้านล้างอัดรูป ร้านแว่นตา ร้านกิ๊ฟช๊อป ร้านจําหน่ายตั๋วรถ
โดยสารปรับอากาศและตั๋วเครื่องบิน ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
จําหน่ายที่บริเวณช้ัน 2 และช้ัน 3 นอกจากน้ียังมีโรงอาหาร 2 ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างกองกิจการนักศึกษาและ
โรงอาหาร 3 ตั้งอยู่ที่ด้านหลังหอพักหญิงท่ี 19  

24.2 ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ตั้งอยู่ ช้ัน 2 อาคารศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) จําหน่ายอุปกรณ์ทางการ

ศึกษาตําราเรียน รวมทั้งชุดนักศึกษา ชุดพละศึกษา ชุดครุย ชุดราชปะแตนและเครื่องแบบต่างๆ ที่
ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.bookcenter.kku.ac.th 

 
 
 

http://www.bookcenter.kku.ac.th/
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24.3 ธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีธนาคารเปิดให้บริการด้านการเงินดังนี้ 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) ซึ่งม ี3 สาขา คือ 
(1) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์   
(2) สาขาย่อยศูนย์อาหารและบริการ (ศูนย์คอมเพล็กซ์) ตั้งอยู่ที่ช้ัน 2 ศูนย์  

2. ธนาคารกสิกรไทย  ตั้งอยู่ท่ีช้ัน 2  ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ตั้งอยู่ที่ช้ัน 2  ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
4. ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ที่ช้ัน 2  ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
5. ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 3 ศูนย์คอมเพล็กซ์ 
6. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวทิยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

24.4 ไปรษณีย์ 
  ที่ทําการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ช้ันล่างของศูนย์อาหารและบริการ 
(คอมเพล็กซ์) เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์  40002  

 24.5 รถโดยสารประจ าทาง 
 รถโดยสารประจําทางที่มีไว้ให้บริการรับส่งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการเดิน

ทางเข้า – ออก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเริ่มวิ่งรับผู้โดยสารตัง้แต่เวลา 06.00 - 19.00 น.  ซึ่งมีรถ
โดยสารที่ให้บริการดังนี้ 

24.5.1 รถสองแถวสีฟ้า สาย 8 (สายใหม)่ เริ่มต้นเส้นทางที่ว่ิงภายใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จากประตศูรีฐาน-คณะนิติศาสตร-์สํานักงานอธิการบด-ีคณะศิลปกรรมศาสตร-์
หอพักนักศึกษาหญิง 23, 24, 25-หอพักนักศึกษาแพทย-์โรงอาหารชาย-กองกิจการนักศึกษา-ศูนย์อาหาร
และบริการ (ศูนย์คอมเพล็กซ์)-สถาบันลุ่มน้ําโขง-โรงพยาบาลศรีนครนิทร์-คณะมนุษยศาสตรฯ์-คณะ
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วิทยาศาสตร-์คณะเกษตรศาสตร-์คณะเทคโนโลย-ีคณะวิศวกรรมศาสตร-์คณะสาธารณสุขศาสตร-์หอพัก
พยาบาล-โรงเรียนสาธิต (ศึกษาศาสตร์)-บขส.1-สวนรัชดานสุรณ-์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน-เซนโทซ่า 1-
โรงเรียนกลัยาณวัตร-แฟรี่พลาซ่า-เมืองเก่า-บึงแก่นนคร และสิ้นสุดทีบ่้านดอนบม 

24.5.2 รถสองแถวสีฟ้าสาย 8 (สายเก่า) เริ่มต้นเส้นทางที่ว่ิงภายใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จากประตศูรีฐาน-คณะนิติศาสตร-์สํานักงานอธิการบด-ีสะพานขาว-คณะ
วิศวกรรมศาสตร-์คณะสาธารณสขุศาสตร์-คณะเทคนิคการแพทย-์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร-์คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ-คณะวิทยาศาสตร-์คณะเกษตรศาสตร-์อาคารพลศึกษา-หอพัก 9 หลัง-หอพัก 8 หลัง-ปั้ม 
ปตท.-โรงอาหารชาย-ศูนย์อาหารและบริการ (ศูนย์คอมเพล็กซ์)-สถาบันลุ่มน้ําโขง-คณะเภสัชศาสตร-์
หอพักนักศึกษาหญิง 23, 24, 25-หอพักนักศึกษาแพทย-์คณะศลิปกรรมศาสตร-์โรงเรียนสาธิต 
(ศึกษาศาสตร์)-บขส.1-สวนรัชดานุสรณ-์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน-เซนโทซ่า 1-โรงเรยีนกัลยาณวัตร-แฟ
รี่พลาซ่า-เมืองเก่า-บึงแก่นนคร และสิ้นสุดที่บ้านดอนบม 

24.5.3  รถสองแถวสีแดงสาย  16  (บ้านโนนทัน-มข.) เริ่มต้นเส้นทางที่วิ่งภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประตูกังสดาล-คณะเทคนิคการแพทย์-คณะเภสัชศาสตร์-คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์-คณะมนุษยศาสตร์ฯ-คณะวิทยาศาสตร์-คณะเกษตรศาสตร์-อาคารพลศึกษา-สนามกีฬา 50 ปี-
หอพัก 9 หลัง-ปั้ม ปตท.-โรงอาหารชาย-ศูนย์อาหารและบริการ (ศูนย์คอมเพล็กซ์)-สถาบันลุ่มน้ําโขง-
คณะเภสัชศาสตร์-คณะทันตแพทยศาสตร์-วัดปุาอดุลยาราม-บ้านสามเหลี่ยม-ศาล-บขส.1-โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน-เซนโทซ่า 1-โรงเรียนกัลยาณวัตร-เรือนจํา ขอนแก่น-โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ
สิ้นสุดที่บ้านโนนทัน 
        อัตราโดยสาร นักศึกษาขึ้นลงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรถสองแถวสาย 8 หลังเวลา 
18.00 น. คนละ 10 บาทส่วนนักศึกษาขึ้นลงภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ รถสอง
แถว (สาย 8 และสาย 16)  คนละ 9-13 บาท 
       ช่วงเวลาเดินรถ  06.00-19.00 น. 
       26.5.4 รถตู้โดยสาร ปอ.14 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น-เซ็นทรัล-สถานีขนส่งขอนแก่น3) 
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ช่วงที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กังสดาล) – เซ็นทรัล 
ช่วงที่ 2 เซ็นทรัล – สถานีขนส่งขอนแก่น 3 
ช่วงที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – สถานีขนส่งขอนแก่น 3 

24.6 ระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในปีการศึกษา  2553 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเปูาหมายลดค่าใช้จ่ายจากภาวะ

ราคาน้ํามันและเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อลดการใช้พลังงาน จึงได้จัดระบบขนส่งมวลชน กําหนด
ออกแบบพิจารณาให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และภูมิอากาศ สามารถขึ้นลงได้สะดวก ปลอดภัย ซึ่ง
จุดเด่นของระบบขนส่งมวลชนที่ทางมหาวิทยาลัยฯ เลือกใช้เป็นรถ Shuttle Bus และในปี 2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการลดใช้
พลังงาน และการจราจรที่หนาแน่นขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้นํารถ KKU Smart Transit มาใช้
ในปัจจุบัน ซึ่งมีให้บริการ 5 เส้นทาง ดังนี้ 

• สายสีน้ าเงิน เริ่มต้นจากสํานักงานอธิการบดี-แปลงฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์-โรง
อาหารชาย- ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์)- คณะวิทยาศาสตร์ -สถาบันลุ่มน้ําโขง-คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี-คณะเศรษฐศาสตร์-บัณฑิตวิทยาลัย-คณะศึกษาศาสตร์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-คณะเภสัชศาสตร์-คณะเทคนิคการแพทย์-คณะทันตแพทยศาสตร์-แฟลตศูนย์
แพทย-์หอพักพยาบาล-คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

• สายสีแดง เริ่มต้นจาก สํานักงานอธิการบดี-สะพานขาว-สระพลาสติก-คณะเทคโนโลยี-โรงยิม
(เก่า)-โรงอาหารชาย-ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์)-วิทยาลัยนานาชาติ -สถาบันขงจื่อ-วิทยาลัย
ปกครองท้องถิ่น-คณะแพทยศาสตร์-ศูนย์หัวใจสิริกิติ์-คณะทันตแพทยศาสตร์-คณะพยาบาลศาสตร์-คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ -หอพักนักศึกษาแพทย-์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• สายสีส้ม เริ่มต้นจาก สํานักงานอธิการบดี-สะพานขาว-สระพลาสติก-คณะเทคโนโลยี-โรงเรียน
สาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)-ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก-บึงสีฐาน-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ-คณะ
นิติศาสตร์-แฟลตปุาดู่-อุทยานเกษตร-สํานักงานอธิการบดี  
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• สายสีเขียว เริ่มต้นจาก หอพัก 8 หลัง-หอพักอินเตอร์-ปั้ม ปตท.-หอพักชายที่ 8-โรงอาหาร
ชาย-ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์)-โรงแรมขวัญมอ-คณะสัตวแพทยศาสตร์-โรงเรียนสาธิตฯ (มอ
ดินแดง)-ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง-คณะมนุษยศาสตร์ฯ-คณะวิทยาศาสตร์-สาํนักหอสมดุ-คณะเกษตรศาสตร-์
โรงยิม-สนามฟันดาบ 

• สายสีเหลือง เริ่มต้นจาก หอพัก 9 หลัง-หอพัก 8 หลัง-หอพักอินเตอร์-ปั้ม ปตท.-หอพักชายที่ 
8-คณะเกษตรศาสตร์-คณะเทคโนโลยี-หอพักนักศึกษาแพทย์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์-คณะพยาบาลศาสตร์ -ตลาดหนองแวง-คณะทันตแพทยศาสตร์-คณะเภสัชศาสตร์-คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ -ศาลาเดิม -คณะมนุษยศาสตร์ฯ -คณะวิทยาศาสตร์ -สํานักหอสมุด-คณะ
เกษตรศาสตร์-โรงยิม-สนามฟันดาบ 

• สายสีม่วง เริ่มต้นจากสํานักงานอธิการบดี-คณะศิลปกรรมศาสตร์-หอพักพยาบาล-แฟลตศูนย์
แพทย-์คณะพยาบาลศาสตร์-คณะสาธารณสขุศาสตร์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-คณะเภสัชศาสตร์-คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์-บัณฑิตวิทยาลัย-คณะเศรษฐศาสตร์-คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี-คณะมนุษยศาสตร์ฯ-ศาลาเดิม-คณะวิทยาศาสตร์-สํานักหอสมุด-ศูนย์อาหารและบริการ (คอม
เพล็กซ์)-คณะเกษตรศาสตร์-โรงอาหารชาย-โรงยิม-สนามกีฬากลาง-แปลงฝึกงานนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ 
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ช่องทางการติดต่อ KST 

 
           
 

 

 
 

 

 

เวลาการให้บริการ 

 
 
• ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนกัขัตฤกษ์ 
• เริ่มต้น ณ ต้นสาย ตั้งเวลา 06.00 น. และหยุดบริการ ณ ต้นสายในเวลาประมาณ 21.00 น. 
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25. หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผู้ปกครองควรทราบ 
 ชื่อ/หน่วยงาน    หมายเลขโทรศัพท ์
1.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     เบอร์โทร 043-009700 
2.  สํานักงานรักษาความปลอดภยัและการจราจร เบอร์โทร 043-202191 สายด่วน 081-7085891 
3.  โรงพยาบาลศรีนครินทร์    เบอร์โทร 043-348888, 

            043-348368, 043-348360-5 
4.  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เบอร์โทร 043-347486 
5.  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เบอร์โทร 043-202356 
5.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เบอร์โทร 084-4285994 
6.  กองบริการหอพักนักศึกษา  เบอร์โทร 043-202841  
7.  หอพักนักศึกษา 9 หลัง   เบอร์โทร 043-203145, 081-5469337  
8.  ศูนย์สุขภาพนักศึกษา   เบอร์โทร 043-203454 
9.  เงินยืมฉุกเฉิน/ตรวจสอบหนี้สิน  เบอร์โทร 043-202356 
10. หน่วยบริการให้คําปรึกษา กองพัฒนา นศ. เบอร์โทร 089-2735334  
11. นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)   เบอร์โทร 043-202356 
12. สํานักหอสมุด    เบอร์โทร 043-202541 
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29. หมายเลขโทรศัพท์ของวิทยาลัยนานาชาติ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ 
 
         ชื่อ/หน่วยงาน    หมายเลขโทรศัพท ์
  1. วิทยาลัยนานาชาติ    โทรศัพท ์043-202173   

โทรสาร  043-202424   
 2.  ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง   ทีท่ํางาน 043-202173   
     คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    มือถือ    089-8619159 
3.   ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์  ที่ทํางาน 043-202173  
     รองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน   มือถือ    081-5451014 
4.  ผศ.ชวิศ  เกตุแก้ว    ที่ทํางาน 043-202173 
     รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย   มือถือ   087-6755350 
5.  ผศ.ธรรมศักดิ์ เสนามิตร    ที่ทํางาน 043-202173 
     ผู้ช่วยคณบดีฝุายบุคคลและทรัพยสิน  มือถือ   083-2951666  
10. ดร.ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ    ที่ทํางาน 043-202173 
     ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ    มือถือ    083-2944841 
11. ดร.วิทิวัชฒ์ จิตจักร    ที่ทํางาน 043-202173 
     ผู้ช่วยคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ มือถือ    มือถอื     094-6680336 
13. ผศ.ภาณินี นฤธาราดลย์    ที่ทํางาน 043-202173 
     ผู้ช่วยคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มือถือ    088-0095075 
14. Dr.Chuan Chen Bi    ที่ทํางาน 043-202173 
     ผู้ช่วยคณบดีฝุายการตลาด   มือถือ    088-5616708  

******************* 
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 ที่ปรึกษา 
 
   รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 

วิทยาลัยนานาชาติ 
      
 รวบรวม / เรียบเรียง 
 
   นางสาวลักขณา บุตรอดุม   
    
 พิมพ์ / จัดรูปเล่ม 
 
   นางสาวลักขณา  บุตรอุดม 
 
 ภาพประกอบ 
   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

เจ้าของ 
หนว่ยกิจการนักศึกษา  
วิทยาลัยนานาชาตมิหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 พิมพ์จ านวน  250  เล่ม 
 พิมพ์ท่ี 
   โรงพิมพ์................................................ 


