
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี 1668/2557) 

เรื่อง  หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรยีนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

  เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสงเสริมศักยภาพใหนักศึกษาเปนผูที่

ประกอบดวย วิทยา  จริยา  ปญญา  เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย  และเพื่อใหการเขารวมกิจกรรมการ

เรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 

2557 มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงออกประกาศดังตอไปน้ี   

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1668/2557)  เรื่อง  หลักเกณฑการเขารวม

กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน” 

ขอ 2  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1414/2557) และใหใชประกาศฉบับน้ีแทน 

ขอ 3 ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ เขาศึกษาต้ังแต                       

ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 

ขอ 4 ในประกาศน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”    หมายความวา คณะวิชาหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

คณะและใหหมายความถึงหนวยงานเจาของโครงการดวย 

 “คณบดี”    หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักหรือหนวยงาน                

ที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะและใหหมายความถึง

หัวหนาหนวยงานที่เปนเจาของโครงการดวย 

 “คณะกรรมการ”   หมายความวา คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณา

การของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศึกษา”        หมายความวา นั ก ศึ กษาที่ ศึ ก ษา ในห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญญาตรี ขอ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“กิจกรรม”          หมายความวา กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรที่ไมเปนสวนหน่ึงของการ

เรียนการสอนซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ องคกรกิจกรรมหรือองคกร

ภายนอกจัดข้ึน 
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 “หนวยกิจกรรม”   หมายความวา จํานวนหนวยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่

นักศึกษาเขารวมโครงการหรือกิจกรรม ทั้งน้ี การกําหนดหนวย

กิจกรรมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  

 “องคกรภายนอก”  หมายความวา หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนซึ่งไมอยูภายใตการกํากับของ

มหาวิทยาลัย 

 “องคกรกิจกรรม”  หมายความวา กลุมกิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ ประกอบดวย องคการ

นักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม 

ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการที่มอีงคประกอบและหนาที่  ดังน้ี  

 5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 

 5.1.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานคณะกรรมการ 

 5.1.2 รองคณบดีหรือผูบริหารที่ไดรบัมอบหมายจากทุกคณะ  เปนกรรมการ 

 5.1.3 ผูทรงคุณวุฒทิี่มีประสบการณดานพัฒนานักศึกษาไมเกิน  3 คน   เปนกรรมการ 

 5.1.4 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เปนกรรมการ 

 5.1.5 ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา   เปนกรรมการและเลขานุการ 

 5.2 หนาที่ของคณะกรรมการ 

 5.2.1 กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเพื่อใหการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา 

เปนไปดวยความเรียบรอย โดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 5.2.2 กําหนดและอนุมัติหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณาเทียบคาประสบการณ

ผูนําองคกรกิจกรรมและเทียบโอนหนวยกิจกรรม 

 5.2.3 แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการในขอบเขตหนาที่ของ

คณะกรรมการได 

 5.2.4 กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา 

 5.2.5 สรุปประเมินผลการดําเนินงานและใหขอมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอตอ

มหาวิทยาลัย 

 5.2.6 หนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ขอ 6  ใหคณะที่มีนักศึกษาสังกัดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยใหมี

หนาที่ดังตอไปน้ี 

 6.1  รวบรวมขอมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องคกรกิจกรรมภายใตกํากับของคณะ เพื่อจัดหมวดหมู

กิจกรรมใหเปนไปตามขอ 7 

 6.2  พิจารณากําหนดหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณาเทียบคาและเทียบโอนประสบการณ

การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

แลวนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.3 ประชาสัมพนัธ กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกจิกรรมของนักศึกษาในคณะ 

 6.4  หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
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ขอ 7 นักศึกษาตองเขารวมกจิกรรมครบ 5 ดาน ดังน้ี 

 7.1 ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง  กิจกรรมที่มุงสงเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษา 

ดานภาวะผูนํา บุคลิกภาพ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ               

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬาและนันทนาการ 

 7.2 ดานการธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางจิตสํานึกความภาคภูมิใจใน

มหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองที่ ดีของประเทศและ

ประชาคมโลกและรักษาไวซึ่งเอกลักษณมหาวิทยาลัย สรางความรักความสามัคคีความผูกพันกับ

มหาวิทยาลัยและคณะ 

 7.3 ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมใหนักศึกษาเกิด

จิตสํานึกในการชวยเหลือผูอื่น โอบออมอารี บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม รับผิดชอบตอสังคมและ

สาธารณะสมบัติ  

7.4  ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดีมี

จรรยาบรรณวิชาชีพสามารถอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 

7.5  ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมการสราง

จิตสํานึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมแนวทางการ

ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ขอ 8 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขขอ 29 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกิจกรรมตามขอ 7.1 ถึงขอ 7.5 ใหครบทุกดาน และ

ตองผานหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

8.1  นักศึกษาหลักสูตร 2 ป หรือ 2 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 30 หนวยกิจกรรม  

8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ป หรือ 3 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 45 หนวยกิจกรรม  

8.3 นักศึกษาหลักสูตร 4 ป 5 ป หรือ 6 ป ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 60 หนวยกิจกรรม 

8.4 นักศึกษาพิการหรือทุพลภาพตองเขารวมกิจกรรมใหครบทุกดานรวมทั้งสิ้นไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ

จํานวนหนวยกิจกรรมที่กําหนดในหลักสูตรตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.3 

8.5 นักศึกษาหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรรวมระหวางสถาบันการศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาใน

สถาบันการศึกษาตางประเทศ ใหนับจํานวนหนวยกิจกรรมตามจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรใน

เวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามขอ 8.1 ถึง 8.4 หรือใหเปนไปตามที่สถาบันตางประเทศกําหนด 

ขอ 9 การเขารวมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเขารวมกิจกรรม 

9.1 กิจกรรมที่จัดโดยคณะและองคกรกิจกรรม 

9.1.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมและเขารวมกิจกรรม 

9.1.2 ใหคณะหรือองคกรกิจกรรมที่จัดกิจกรรมตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม 

9.1.3 ใหคณบดีหรือหัวหนาองคกรกิจกรรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว เปนผู

รับรองผลการเขารวมกิจกรรม  

9.1.4 ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของคณะ บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเขาในระบบทะเบียน

กิจกรรม 
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9.2 กิจกรรมที่จัดโดยองคกรภายนอก 

นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแลวตองสงแบบการขอเทียบหนวยกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

พรอมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององคกรภายนอกที่จัดกิจกรรม (ถาม)ี และใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาของ

โครงการลงนามเพื่อรับรองการเขารวมโครงการน้ันเพื่อประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดที่กองกิจการนักศึกษา

หลังเขารวมกิจกรรมภายใน 15 วันทําการ หากพนกําหนดน้ีแลวถือวานักศึกษาไมประสงคขอหนวยกิจกรรม 

ขอ 10 การคิดหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

 การเทียบคาหนวยกิจกรรม 1 ช่ัวโมง ใหคิด 0.33 หนวยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไมเกิน 9 ช่ัวโมง โดยคิด

เฉพาะชวงปฏิบัติงานจริงไมนับชวงเวลาเดินทาง เตรียมงานและนักศึกษาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการหรือ

กิจกรรมกําหนดดวย  

ขอ 11 การเทียบหนวยกิจกรรมของนักศึกษาผูดํารงตําแหนงในองคกรกิจกรรม ใหเทียบหนวยกิจกรรมไดตาม

หลักเกณฑดังน้ี 

11.1  นายกองคการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะและประธานกรรมการหอพัก

นักศึกษา ไดรับการเทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 15 หนวยกิจกรรม   

11.2  คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและประธานชมรม ไดรับการเทียบ

หนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 10 หนวยกิจกรรม   

11.3  ประธานกลุมนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา ประธานชุมนุมและ

กรรมการหอพักนักศึกษา ไดรับการเทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 5 

หนวยกิจกรรม   

ทั้งน้ีหากดํารงตําแหนงไมครบตามวาระใหคิดจํานวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลาที่ปฏิบัติงาน

จริง หลักฐานที่ใชในการเทียบหนวยกิจกรรมตามขอ 11.1 ถึง 11.3 ประกอบดวย 

1) แบบขอเทียบหนวยกจิกรรม 

2) คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยคณะองคกรกิจกรรมหรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการ

พิจารณา 

 ตําแหนงอื่น ๆ ที่ไมไดกําหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวยกิจกรรม 

ขอ 12 การเทียบโอนหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมทั้งนักศึกษาใหมที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถ

เทียบโอนหนวยกิจกรรมได ทั้งน้ี นักศึกษาตองย่ืนแบบคํารองขอเทียบโอนภายใน 1 ภาคการศึกษา นับจากที่เขา            

ศึกษาในคณะหรือโอนยายสาขาวิชา โดยย่ืนคํารองขอเทียบโอนหนวยกิจกรรมที่กองกิจการนักศึกษาในกรณีที่ไม

ย่ืนตามระยะเวลาน้ีใหถือวานักศึกษาไมประสงคจะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม 

 ทั้งน้ี การเทียบโอนหนวยกิจกรรม กรณีอื่น ๆ ที่ไมระบุไวในประกาศน้ี ใหคณะกรรมการพิจารณาเปน    

กรณี ๆ ไป 

ขอ 13 การตรวจสอบขอมูลทะเบียนกิจกรรม 

13.1  ใหกองกิจการนักศึกษา จัดทําระบบฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา

สามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได 
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13.2  กรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยในขอมูลทะเบียนกิจกรรมหรือประสงคขอตรวจสอบหนวยกิจกรรมใหย่ืน

คํารองที่คณะหรือกองกิจการนักศึกษาภายหลังโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวไมเกิน 60 วัน

หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาหนวยกิจกรรมของโครงการน้ัน ๆ ถูกตองแลว 

ขอ 14 การตรวจสอบหนวยกิจกรรมเพื่อสําเร็จการศึกษา 

ใหคณะ เปนผูตรวจสอบและรับรองผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขอ 15 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) 

ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ได

รับคํารองโดยมีข้ันตอนและหลักฐานประกอบดังน้ี 

15.1 นักศึกษากรอกและย่ืนแบบคํารองไดที่กองกิจการนักศึกษา 

15.2 นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทีก่องกิจการนักศึกษา 

15.3 กองกิจการนักศึกษาจัดทําใบระเบียนกิจกรรมเพื่อเสนอนายทะเบียนหรือผูชวย              

นายทะเบียนที่ไดรับการแตงต้ังโดยอธิการบดีใหรับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการเรียนรูแบบ

บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูลงนาม 

ขอ 16 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ีโดยมีอํานาจออกหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับ

การดําเนินการซึ่งไมขัดหรือแยงกับประกาศน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือปญหาในการปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย              

คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 

         

                                                        (รองศาสตราจารยกิตติชยั  ไตรรัตนศิริชัย) 

                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 

 


