ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1668/2557)
เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแ บบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
------------------------------------------------เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสงเสริมศักยภาพใหนักศึกษาเปนผูท ี่
ประกอบดวย วิทยา จริยา ปญญา เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิ ทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ฉะนั้ น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจ กรรมแบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2557 มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงออกประกาศดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1668/2557) เรื่อง หลักเกณฑการเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน”
ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1414/2557) และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ 3 ประกาศฉบับ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่ เ ข าศึ ก ษาตั้ ง แต
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“คณะ”
หมายความวา คณะวิชาหรือหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทา
คณะและใหหมายความถึงหนวยงานเจาของโครงการดวย
“คณบดี”
หมายความวา คณบดี ผู อํ า นวยการศู น ย สถาบั น สํ า นั ก หรื อ หน ว ยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะและใหหมายความถึง
หัวหนาหนวยงานที่เปนเจาของโครงการดวย
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณา
การของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
“นักศึกษา”
หมายความวา นั ก ศึ ก ษา ที่ ศึ ก ษา ใ น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“กิจกรรม”
หมายความวา กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรที่ไมเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนการสอนซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ องคกรกิจกรรมหรือองคกร
ภายนอกจัดขึ้น
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“หนวยกิจกรรม”

หมายความวา จํานวนหนว ยนับ โดยเที ยบจากระยะเวลาการจัดกิจ กรรมที่
นักศึกษาเขารวมโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ การกําหนดหนวย
กิจกรรมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
“องคกรภายนอก”
หมายความวา หนว ยงานภาครัฐ หรือ เอกชนซึ่ง ไมอยู ภายใตก ารกํ ากับ ของ
มหาวิทยาลัย
“องคกรกิจกรรม”
หมายความวา กลุมกิจกรรมนัก ศึกษาประเภทตาง ๆ ประกอบดวย องคการ
นักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม
ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการที่มอี งคประกอบและหนาที่ ดังนี้
5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ
5.1.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
เปนประธานคณะกรรมการ
5.1.2 รองคณบดีหรือผูบริหารที่ไดรบั มอบหมายจากทุกคณะ
เปนกรรมการ
5.1.3 ผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีประสบการณดานพัฒนานักศึกษาไมเกิน 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 แตง ตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติห นาที่แทนคณะกรรมการในขอบเขตหนาที่ของ
คณะกรรมการได
5.2.4 กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา
5.2.5 สรุ ป ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานและให ข อ มู ล เสนอแนะและรายงานผลเสนอต อ
มหาวิทยาลัย
5.2.6 หนาที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ 6 ใหคณะที่มีนักศึกษาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยใหมี
หนาที่ดังตอไปนี้
6.1 รวบรวมขอมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องคกรกิจกรรมภายใตกํากับของคณะ เพื่อจัดหมวดหมู
กิจกรรมใหเปนไปตามขอ 7
6.2 พิจารณากําหนดหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณาเทียบคาและเทียบโอนประสบการณ
การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แลวนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประชาสัมพันธ กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ
6.4 หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
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ขอ 7 นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมครบ 5 ดาน ดังนี้
7.1 ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษา
ดานภาวะผูนํา บุคลิก ภาพ สง เสริม การเรียนรู ตลอดชีวิต พัฒ นาทัก ษะดานภาษาตางประเทศ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬาและนันทนาการ
7.2 ดานการธํารงไวซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริม สรางจิตสํานึก ความภาคภูมิใจใน
มหาวิท ยาลัย และคณะ หมายถึง กิจ กรรมที่มุง สง เสริม ความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย การเปนพลเมืองที่ ดีของประเทศและ
ประชาคมโลกและรักษาไวซึ่งเอกลักษณมหาวิทยาลัย สรางความรักความสามัคคีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยและคณะ
7.3 ดานการเสริม สรา งจิต อาสาและจิต สาธารณะ หมายถึง กิจ กรรมที่ มุง สง เสริม ใหนัก ศึก ษาเกิ ด
จิตสํานึกในการชวยเหลือผูอื่น โอบออมอารี บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม รับผิดชอบตอสังคมและ
สาธารณะสมบัติ
7.4 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดีมี
จรรยาบรรณวิชาชีพสามารถอยูร วมในสังคมอยางมีความสุข
7.5 ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมการสราง
จิตสํานึกและตระหนัก ในคุณคาของศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาทองถิ่น สง เสริม แนวทางการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอ 8 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขขอ 29 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกิจกรรมตามขอ 7.1 ถึงขอ 7.5 ใหครบทุกดาน และ
ตองผานหลักเกณฑดังตอไปนี้
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 นักศึกษาพิการหรือทุพลภาพตองเขารวมกิจกรรมใหครบทุกดานรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยกิจกรรมที่กําหนดในหลักสูตรตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.3
8.5 นักศึกษาหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรรวมระหวางสถาบัน การศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาใน
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 (ถามี) และใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาของ
โครงการลงนามเพื่อรับรองการเขารวมโครงการนั้นเพื่อประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดที่กองกิจการนักศึกษา
หลังเขารวมกิจกรรมภายใน 15 วันทําการ หากพนกําหนดนี้แลวถือวานักศึกษาไมประสงคขอหนวยกิจกรรม
ขอ 10 การคิดหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
การเทียบคาหนวยกิจกรรม 1 ชั่วโมง ใหคิด 0.33 หนวยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไมเกิน 9 ชั่วโมง โดยคิด
เฉพาะชวงปฏิบัติงานจริงไมนับชวงเวลาเดินทาง เตรียมงานและนักศึกษาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการหรือ
กิจกรรมกําหนดดวย
ขอ 11 การเทียบหนวยกิจกรรมของนักศึกษาผูดํารงตําแหนงในองคกรกิจกรรม ใหเทียบหนวยกิจกรรมไดตาม
หลักเกณฑดังนี้
11.1 นายกองคก ารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะและประธานกรรมการหอพัก
นักศึกษา ไดรับการเทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 15 หนวยกิจกรรม
11.2 คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและประธานชมรม ไดรับการเทียบ
หนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 10 หนวยกิจกรรม
11.3 ประธานกลุมนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา ประธานชุมนุมและ
กรรมการหอพักนักศึก ษา ไดรับการเทียบหนวยกิจ กรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 5
หนวยกิจกรรม
ทั้งนี้หากดํารงตําแหนงไมครบตามวาระใหคิดจํานวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลาที่ปฏิบัติงาน
จริง หลักฐานที่ใชในการเทียบหนวยกิจกรรมตามขอ 11.1 ถึง 11.3 ประกอบดวย
1) แบบขอเทียบหนวยกิจกรรม
2) คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยคณะองคกรกิจกรรมหรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ตําแหนงอื่น ๆ ที่ไมไดกําหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวยกิจกรรม
ขอ 12 การเทียบโอนหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมทั้ง นักศึกษาใหมที่เ คยเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถ
เทียบโอนหนวยกิจกรรมได ทั้งนี้ นักศึกษาตองยื่นแบบคํารองขอเทียบโอนภายใน 1 ภาคการศึกษา นับจากที่เขา
ศึกษาในคณะหรือโอนยายสาขาวิชา โดยยื่นคํารองขอเทียบโอนหนวยกิจกรรมที่กองกิจการนักศึกษาในกรณีที่ไม
ยื่นตามระยะเวลานี้ใหถือวานักศึกษาไมประสงคจะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม
ทั้งนี้ การเทียบโอนหนวยกิจกรรม กรณีอื่น ๆ ที่ไมระบุไวในประกาศนี้ ให คณะกรรมการพิจารณาเปน
กรณี ๆ ไป
ขอ 13 การตรวจสอบขอมูลทะเบียนกิจกรรม
13.1 ใหกองกิจการนักศึกษา จัดทําระบบฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
สามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได
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13.2 กรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยในขอมูลทะเบียนกิจกรรมหรือประสงคขอตรวจสอบหนวยกิจกรรมใหยนื่
คํารองที่คณะหรือกองกิจการนักศึกษาภายหลังโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวไมเกิน 60 วัน
หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาหนวยกิจกรรมของโครงการนั้น ๆ ถูกตองแลว
ขอ 14 การตรวจสอบหนวยกิจกรรมเพื่อสําเร็จการศึกษา
ให คณะ เป นผู ตรวจสอบและรับ รองผลการเข าร วมกิจ กรรมของนั ก ศึ ก ษาใหเ ปน ไปตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารเข า ร ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอ 15 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript)
ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ได
รับคํารองโดยมีขั้นตอนและหลักฐานประกอบดังนี้
15.1 นักศึกษากรอกและยื่นแบบคํารองไดที่กองกิจการนักศึกษา
15.2 นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทีก่ องกิจการนักศึกษา
15.3 กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาจั ด ทํ า ใบระเบี ย นกิ จ กรรมเพื่ อ เสนอนายทะเบี ย นหรื อ ผู ช ว ย
นายทะเบียนที่ไดรับการแตงตั้งโดยอธิการบดีใหรับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูลงนาม
ขอ 16 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้โดยมีอํานาจออกหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการซึ่งไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารยกิตติชยั ไตรรัตนศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

