




สารจากคณบดีี
คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 ในนามของคณาจารย์	์บุคุลากร	ศิษิย์์เกา่และนักศิกึษาปัจัจบุุนัของคณะมนุษย์ศิาสตร์และ

สังคมศิาสตร์	มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	ขอแสดงควิามย์ินดีแก่ผู้้�ปักครองของนักศิึกษาใหม่ทุกท่าน	

และขอต�อนรับุนักศิึกษาใหม่	 คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	 ปัระจำาปีัการศึิกษา	 2565	 

กาสะลองช่่อที�	48	กาลพฤกษ์ช่่อที�	59	เข�าส้่บุ�านสีขาวิรั�วิสีอิฐ	ด�วิย์ควิามย์ินดีย์ิ�ง

	 	 คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	ก่อตั�งเม่�อวิันที�	18	กรกฎาคม	พ.ศิ.	2521	และใน 

ปัีนี�ครบุรอบุ	 44	 ปีั	 คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์มีวิิสัย์ทัศิน์ค่อ	 คณะชั่�นนำาในสาขา

มนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์ในระดับุเอเช่ีย์	 ดำาเนินงานตามพันธกิจค่อ	 การผู้ลิตบุัณฑิิตให�มี

ทกัษะแหง่ศิตวิรรษที�	21	การวิจิยั์ในสาขาวิชิ่ามนษุย์ศิาสตรแ์ละสงัคมศิาสตรที์�มมีาตรฐานและเปัน็

ที�ย์อมรับุในระดับุสากล	การบุริการวิิช่าการแก่สังคม	และการทำานุบุำารุงศิิลปัวิัฒนธรรมที�มุ่งเน�น

การสร�างควิามเข�มแข็งให�แก่ชุ่มช่นและสังคม	และค่านิย์มของคณะฯ	ค่อ	HUSO	หมาย์ถึึง	การให้้
คุุณคุ่าของมนุุษย์์ (HUman Values) และการอุทิิศเพื่่�อสัังคุม (SOcial Devotion)

	 	 ปััจจุบุันจัดการเรีย์นการสอนในระดับุปัริญญาตรี	จำานวิน	9	หลักส้ตร	ระดับุปัริญญาโท	

จำานวิน	6	หลกัสต้ร	และระดับุปัริญญาเอก		จำานวิน	7	หลกัสต้ร	คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์

มุ่งผู้ลิตบุัณฑิิตให�สอดคล�องกับุอัตลักษณ์ของคณะค่อ	KIND โดย์
    K หมาย์ถึึง Knowledge มีควิามร้�	ควิามเช่ี�ย์วิช่าญในสาขาวิิช่าที�ศึิกษา

    I หมาย์ถึึง International	 มีควิามสามารถึในการใช่�ภาษาต่างปัระเทศิ 

	 	 	 	 	 	 	 	 และการส่�อสารข�ามวิัฒนธรรม 

    N หมาย์ถึึง Noble	มีคุณธรรม	จริย์ธรรม 

    D หมาย์ถึึง Digital มทีกัษะในการใช่�เทคโนโลย์สีารสนเทศิและการร้�เท่าทันส่�อ 

ก



ข

	 	 คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	 ใคร่ขอขอบุพระคุณผู้้�ปักครองของ

นักศิึกษาใหม่ทุกท่าน	 ที�ไวิ�วิางใจให�คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์ทำาหน�าที� 

ผู้ลิตบัุณฑิิต	 ทางคณะฯ	 ยิ์นดีที�จะทำาหน�าที�ร่วิมกับุท่านผู้้�ปักครองให�ดีที�สุด	 และขอ

อวิย์พรให�นักศิึกษาใหม่ทุกคนมีควิามสุขกับุการเรีย์นและการใช่�ช่ีวิิตในมหาวิิทย์าลัย์ 

และท�าย์สุดปัระสบุผู้ลสำาเร็จในการเรีย์นเปั็นบุัณฑิิตที�ภาคภ้มิใจของครอบุครัวิและ 

พวิกเราทุก	ๆ	คน	

รองศิาสตราจารย์์	ดร.อรทัย์	เพีย์ย์ุระ

คณบุดีคณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์
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ประวััติิ
• Timeline	2560-2565

• อัตลักษณ์

• จุดเช่็กอินคณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์

การลงทิะเบีีย์นุเรีย์นุ 
	 1	 กำาหนดการลงทะเบุีย์นเรีย์น	ปัระจำาภาคต�น	ปัีการศิึกษา	2565

	 2	 ค้่ม่อนักศิึกษา	ปัีการศิึกษา	2565

	 3	 REQ	Online	บุริการย์่�นคำาร�องออนไลน์

	 4	 วิิธีการลงทะเบุีย์น	สำาหรับุนักศิึกษาช่ั�นปัีที�	1

การจััดการเรีย์นุการสัอนุและการสัอบี

	 1	 การจัดการเรีย์นการสอน	ระดับุปัริญญาตรี	

	 	 คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	

	 	 ปัระจำาภาคการศิึกษาต�น	ปัีการศิึกษา	2565

	 2	 ด�านการราย์งานผู้ลการศิึกษา

	 3	 การขอตรวิจสอบุระดับุคะแนนสอบุไล่

การสัำาเร็จัการศึกษา

	 1	 เง่�อนไขการสำาเร็จการศิึกษา

ข้อมูลสัำาคุัญทิี�นุักศึกษาคุวัรทิราบี
	 1	 การพ�นสภาพการเปั็นนักศิึกษาและหลักเกณฑิ์การขอค่นสภาพ

นักศิึกษา

	 2	 การลาพักการศิึกษา

	 3	 การขอลาออกจากการเปั็นนักศิึกษา

	 4	 บุริการย์่�นคำาร�องผู้่าน	HUSO	One-Stop	Service
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ง

	 5	 ทุนการศิึกษา	และกองทุนก้�ย์่มเพ่�อการศิึกษา

	 6	 โทษวิินัย์นักศิึกษา

	 7	 สิทธิปัระโย์ช่น์

	 8	 ระบุบุติดตามทักษะปัระสบุการณ์ชี่วิิต	มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	(KKU-Life)

สัิ�งสันุับีสันุุนุการเรีย์นุรู้
	 1	 สิ�งอำานวิย์ควิามสะดวิกในการเรีย์น

	 2	 โปัรแกรมที�จำาเปั็นสำาหรับุการเรีย์นการสอน

	 3	 English	Corner

ข้อมูลการติิดติ่อ
	 1		 ช่่องทางการติดต่อ	คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์

	 2		 ช่่องทางการติดต่อกลุ่มจัดการศิึกษา

	 3	 ช่่องทางการติดต่อกลุ่มพัฒนานักศิึกษาและส่�อสารองค์กร

	 4	 กลุ่มสำาหรับุนักศิึกษา
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ประวััติ

  ปรับีปรุงโคุรงสัร้างห้ลักสัูติรและแบี่งห้นุ่วัย์งานุ รวัมถึึงห้นุ่วัย์งานุ
ย์่อย์ภาย์ในุคุณะ โดย์แบี่งสัาขาวัิชาออกเป็นุ 7 สัาขา
	 	 1.	 สาขาวิิช่าภาษาตะวิันตก

	 	 2.	 สาขาวิิช่าภาษาตะวิันออก

	 	 3.	 สาขาวิิช่าภาษาไทย์

	 	 4.	 สาขาวิิช่าภาษาอังกฤษ

	 	 5.	 สาขาวิิช่ามนุษย์ศิาสตร์

	 	 6.	 สาขาวิิช่าสังคมศิาสตร์

	 	 7.	 สาขาวิิช่าสารสนเทศิศิาสตร์

  คุณะมนุุษย์ศาสัติร์และสัังคุมศาสัติร์ มห้าวัิทิย์าลัย์ขอนุแก่นุ 
ก่อติั�งเม่�อวัันุทิี� 18 กรกฎาคุม พื่.ศ. 2521	และในปัีนี�ครบุรอบุ	44	ปัี	
ซึ่ึ�งคณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์ ได�สร�างผู้ลงานที�โดดเด่น 

ไวิ�มากมาย์	เราจะพาน�อง	ๆ 	ไปัทำาควิามร้�จักคณะผู้่านไทม์ไลน์ผู้ลงาน

โดดเด่นย์�อนหลังกันค่ะ

ปี 

2560

2017
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ปี 

2561

2018
2
5
6
1

  คุรบีรอบี 40 ปี คุณะมนุุษย์ศาสัติร์และสัังคุมศาสัติร์ โดย์ในปัีนี�เราได�
จัดงานเฉลิมฉลองอย่์างยิ์�งใหญ่	 ทั�งจัดพิธีบุรรพช่าอุปัสมบุท	 และจัดงาน 

ค่นส้่เหย์�าศิิษย์์เก่าคณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	อีกด�วิย์
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ปี 

2562
2019

2
5
6
2

  จััดงานุประชุมวัิชาการระดับีนุานุาชาติิมนุุษย์ศาสัติร์ 
และสัังคุมศาสัติร์ (IC-HUSO)

  มข. ย์กคุณะเย์่อนุจัีนุ เปิดเวัทิีให้้ นุศ.จัีนุ โชวั์ทิักษะภาษาไทิย์ 
คุรั�งทีิ� 10 ณ มณฑลย์นูุนุานุ สำานกับุรกิารวิชิ่าการ	รว่ิมกบัุคณะมนษุย์-
ศิาสตร์ฯ	วิิทย์าลัย์นานาช่าติ	และศิ้นย์์ภาษาอาเซึ่ีย์น	มข.จัดปัระกวิด

สุนทรพจน์และทักษะภาษาไทย์	 ให�แก่	 นศิ.จีน	ณ	 วิิทย์าลัย์เตีย์นฉ่อ	 

มหาวิิทย์าลัย์ย์้นนาน	สาธารณรัฐปัระช่าช่นจีน
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  วัารสัารสัังคุมลุ่มนุำ�าโขง 
“Journal of Mekong Societies” 
ได้รับีการติอบีรับีให้้เข้าสัู่ฐานุข้อมูล 
Scopus

  โคุรงการสันัุบีสันุนุุทุินุวัจิัยั์ ประจัำาปงีบีประมาณเงนิุราย์ได ้พื่.ศ. 2563 
กำาหนดให�พ่�นที�อำาเภอกระนวินเป็ันพ่�นที�วิิจัย์ของคณะมนุษย์ศิาสตร์และ

สังคมศิาสตร์

ปี 

2563

2020

  คุณะมนุุษย์ศาสัติร์และสังัคุมศาสัติร์ ลงนุามคุวัามร่วัมม่อทิางวิัชาการ 
(MOU) ร่วิมเปั็นภาคีเคร่อข่าย์	ระหวิ่าง	3	สถึาบุัน	ได�แก่	คณะมนุษย์ศิาสตร์
และสงัคมศิาสตร	์มหาวิทิย์าลัย์ขอนแกน่	คณะมนษุย์ศิาสตร์และสงัคมศิาสตร์	

มหาวิิทย์าลัย์สงขลานครินทร์	

(วิิทย์าเขตปััตตานี)	 และคณะ

มนุษย์ศิาสตร์	 มหาวิิทย์าลัย์

เช่ีย์งใหม่	 เพ่�อพัฒนาองค์กร 

ได�อย์่างมีปัระสิทธิภาพส้งสุด
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 รศ.ดร.อรทิัย์ เพื่ีย์ย์ุระ 
คุณบีดีคุณะมนุุษย์ศาสัติร์และ
สัังคุมศาสัติร์ เข้ารับีรางวััล
บุุคคลตัวิอย่์างแห่งปีัและรางวัิล

ควิามดีตอบุแทนคุณแผู่้นดิน	

ปัระจำาปัี	2564

ปี 

2564
2021

2
5
6
4

 อัคุรราชทูิติทิี�ปรึกษาญี�ปุ�นุประจัำา
ประเทิศไทิย์ เย่์อนุคุณะมนุุษย์ศาสัติร์
และสัังคุมศาสัติร์ เพ่�อหาร่อควิามร่วิมม่อ
ทางด�านญี�ปัุ�นศิึกษา

 จัากการจััดอันุดับีของ THE World 
University Rankings by Subject ในุปี 
2021 สาขาสังคมศิาสตร์	 มหาวิิทย์าลัย์
ขอนแกน่	ถึก้จดัให�อย์้อ่นัดบัุ	4	ของปัระเทศิ	และ	

601+	ของโลก

 คุณะมนุุษย์ศาสัติร์และ
สัังคุมศาสัติร์ ร่วัมลงนุาม
บีันุทิึกข้อติกลงคุวัามร่วัมม่อ
การขับีเคุล่�อนุศูนุย์์สัร้างสัุข 
ผูู้้สัูงอายุ์จัังห้วััดขอนุแก่นุ 
(Anti Ageing Activity)
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ปี 

2565
2022

  ศูนุย์์เพื่่�อสันุับีสันุุนุภารกิจัและย์ุทิธศาสัติร์

  เปิดวัิชาเอกภาษาเกาห้ลี

ศิ้นย์์การศิึกษาตลอดช่ีวิิต

Website:	https://cle.kku.ac.th

Website:	https://husolc.kku.ac.th

ศิ้นย์์ภาษาคณะมนุษย์ศิาสตร์และ

สังคมศิาสตร์

ศิ้นย์์เพศิภาวิะศิึกษา

Website:	https://cgshuso.kku.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/
RGPPPAKKU

ศิ้นย์์วิิจัย์นโย์บุาย์สาธารณะ

2
5
6
5
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จุดีเช็็กอิินุ
คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1 ห้นุ้าคุณะ 
	 	 คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	ฝั่ั�งตรงข�ามกับุศิ้นย์์อาหารและบุริการ	 4	 (อาคาร

จอดรถึที�	1)	ที�ช่าวิ	HUSO	เรีย์กกันวิ่า	หน�าคณะ	เรามีสถึานที�เท่	ๆ	ไวิ�ให�ถึ่าย์ร้ปัเช่็กอินกันด�วิย์

ลาน HUSO KKU

ป้้ายหน้าคณะ
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 2 อาคุารรัตินุพื่ิทิย์า 
	 	 อาคารที�ตั�งตระหง่านอย์้่ด�านหน�าคณะ	มักเรีย์กกันวิ่า	ตึก	9	ช่ั�น	หร่อ	อาคารรัตนพิทย์า	

เปั็นศิ้นย์์รวิมของการให�บุริการนักศิึกษา	ทั�งย์ังสามารถึมาติดต่ออาจารย์์ได�ที�นี�เลย์

 3 พื่ระพืุ่ทิธปฐมปวััติติญาณ 
	 	 พระพุทธร้ปัที�เปั็นสิ�งศิักดิ�สิทธิ�ปัระจำาคณะ	และย์ังเปั็นสิ�งย์ึดเหนี�ย์วิจิตใจของช่าวิ	HUSO	

นักศิึกษาอย์่าล่มมาไหวิ�พระขอพรเพ่�อควิามเปั็นสิริมงคลกันด�วิย์นะ
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 4 ศาลาก้านุของ 
	 	 ลานทำากิจกรรมกลางแจ�ง	อากาศิถึ่าย์เท	ไวิ�มาทำากิจกรรมร่วิมกัน!

 5 โรงอาห้าร 
	 	 คณะเรามีโรงอาหารกวิ�างขวิางไวิ�บุริการนักศิึกษา	 แถึมร�านข�าวิยั์งอร่อย์	 สะอาดและ 

ราคาถึ้ก	เรีย์กได�วิ่าอาหารถึ้กปัากและย์ังปัระหย์ัดเงินในกระเปั๋าอีกต่างหาก
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 6 อาคุาร HS05 
	 	 อาคารเรยี์นของนักศิึกษาจะจัดการเรีย์นการสอนกันที�อาคาร	HS05	โดย์จะอย์้่ด�านหลัง

คณะ	(ฝั่ั�งคอมเพล็กซึ่์)	เลย์วิงเวิีย์นมาสามารถึเลี�ย์วิเข�าคณะได�เลย์ค่ะ

 7 HUSO Learning Center 
	 	 หลากหลาย์โซึ่นให�เล่อก	ทั�งห�องปัระชุ่มย์่อย์	เรีย์นร้�เดี�ย์วิ	นั�งทำางาน	อ่านหนังส่อช่ิล	ๆ
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การลงทะเบียนุเรียนุ

กิจักรรม วัันุ/เด่อนุ/ปี

นัักศึึกษาที่่�รหััสข้�นัต้้นัด้้วย 65
• 	 ลงทะเบีุย์น/ย่์นย์นัวิิช่าผู่้านเว็ิบุไซึ่ต์

24	-	26	มิถึุนาย์น	2565

เปิิด้ภาคการศึึกษา 27	มิถึุนาย์น	2565

ลงที่ะเบี่ยนัช้้า/เพิ่่�มวิช้าเรียนั/พิ่่มพิ่์ใบีแจ้้งยอด้ฯ/
ช้ำาระเงินัต้ามใบีแจ้้งยอด้กำาหันัด้

27	มิถึุนาย์น	–	6	กรกฎาคม	2565

ถอนัวิช้าปิกต้ิผ่่านัเว็บีไซต้์ 27	มิถึุนาย์น	–	22	กรกฎาคม	2565

ถอนัวิช้าโด้ยได้้สัญลักษณ์์ W 
(ย่�นัคำาร้องออนัไลนั์ผ่่านั https://req.kku.ac.th)

25	กรกฎาคม	–	12	ตุลาคม	2565

 1 กำาห้นุดการลงทิะเบีีย์นุเรีย์นุ ประจัำาภาคุติ้นุ ปีการศึกษา 2565

	 	 เวิ็บุไซึ่ต์สำาหรับุลงทะเบุีย์น	https://reg.kku.ac.th/

 2 คุู่ม่อนุักศึกษา ปีการศึกษา 2565

	 โปัรแกรมการศึิกษาภาคต�น	ปีัการศึิกษา	2565	สำาหรบัุ

นกัศิกึษาคณะมนษุย์ศิาสตรแ์ละสงัคมศิาสตร	์(โปัรแกรม

การศิึกษาสำาหรับุการลงทะเบุีย์นในภาคการศิึกษาต่อไปั	

สามารถึด้ได�จากค้่ม่อนักศิึกษา	ในเวิ็บุไซึ่ต์คณะ	

https://huso.kku.ac.th)

นุักศึกษาทิี�รห้ัสัขึ�นุติ้นุด้วัย์

65
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 3 REQ Online บีริการย์่�นุคุำาร้องออนุไลนุ์

 4 วัิธีการลงทิะเบีีย์นุ สัำาห้รับีนุักศึกษาชั�นุปีทิี� 1  

บริิการิยื่่�นคำำาริ้องออนไลน์
https://req.kku.ac.th/

• ลงทะเบุีย์นเรีย์นมากกวิ่า/น�อย์กวิ่า

ที�กำาหนด	ปั.ตรี

• ลงทะเบุีย์นข�ามระบุบุ

• ลงทะเบุีย์นเรีย์นวิิช่าเรีย์นภาคการศิึกษา

พิเศิษโดย์ย์กเวิ�นเง่�อนไขเปั็นกรณีพิเศิษ

• ถึอนราย์วิิช่า	โดย์ได�สัญลักษณ์	W

• ผู้่อนผู้ันค่าธรรมเนีย์มการศิึกษา

• เปัลี�ย์นช่่�อ-นามสกุล	(ไทย์-อังกฤษ)

• แก�ไขตัวิสะกดช่่�อ-นามสกุล	ภาษาอังกฤษ

• ลาพักการศิึกษา

• ลาออกจากการเปั็นนักศิึกษา

• ค่นสภาพนักศิึกษา

• สำารองที�นั�ง

เข้าสัู่เวั็บีไซติ์ https://reg.kku.ac.th

Login เข้าสัู่ระบีบีลงทิะเบีีย์นุเรีย์นุ

ลงทิะเบีีย์นุราย์วัิชา
ติามโปรแกรมการศึกษา

ภาย์ในุระย์ะเวัลาติามปฏิิทิินุการศึกษา
ทิี�มห้าวัิทิย์าลัย์กำาห้นุด

เม่�อลงทิะเบีีย์นุคุรบีแล้วั
ย์่นุย์ันุการลงทิะเบีีย์นุเรีย์นุ 2 คุรั�ง

ระบีบีจัะแจั้งวั่า
“ระบีบีทิำาราย์การสัำาเร็จั”

1

2

3

4

Username : รห้ัสัประจัำาติัวันุักศึกษา
Password : เลขบีัติรประจัำาติัวัประชาชนุ

*	หากมีปัญัหาการลงทะเบีุย์นเรีย์นติดต่อกลุ่มจัดการศึิกษา	ระดับุปัริญญาตรี	โทรศัิพท์	0	4320	4537	หร่อ	08	9715	2002
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การจัดีการเรียนุการสอินุ

และการสอิบ

 1 การจััดการเรีย์นุการสัอนุ ระดับีปริญญาติรี คุณะมนุุษย์ศาสัติร์และ
  สัังคุมศาสัติร์ ประจัำาภาคุการศึกษาติ้นุ ปีการศึกษา 2565

ริูปแบบการิจััด
การิเริียื่นการิสอน

การิทำำากิจักริริม
ของหลักสูตริ

ริะบบสหกิจัศึึกษา
คำณะมนุษยื่ศึาสตริ์ ฯ 

https://hs-cooperative.kku.ac.th https://hs-internship.kku.ac.th

ริะบบฝึึกงาน 
คำณะมนุษยื่ศึาสตริ์ฯ

การิเริียื่นการิสอนจัะเป็นการิสอน
On-site เป็นหลัก และ 

KKU e-Learning ของมหาวิิทำยื่าลัยื่

หลักสูตริจััดทำำาแผนการิจััดกิจักริริม 
เพื่่�อแจั้งให้นักศึึกษาทำริาบ 

สหกิจัศึึกษา
(Co-Operative Education)

การิฝึึกงาน
(Practicum)



15Welcome to HUSO KKU

Khon Kaen University

การฝึึกงานุ (Practicum)

คุุณสัมบีัติิของนุักศึกษา

1. นักศิึกษาสังกัดคณะมนุษย์ศิาสตร์และ

สังคมศิาสตร์	ช่ั�นปัีที�	1	ข้�นไปั

2. ระย์ะเวิลาในการปัฏิิบุัติงาน/การฝั่ึกงาน

ข้�นอย์้่กับุโครงสร�างของหลักส้ตร

ที�นักศิึกษาสังกัด

3. ได�รับุควิามย์ินย์อมจากผู้้�ปักครอง	

และผู้่านควิามเห็นช่อบุจากปัระธาน

คณะกรรมการบุริหารหลักส้ตร

สัห้กิจัศึกษา (Co-Operative Education)

คุุณสัมบีัติิของนุักศึกษา
1. นกัศิกึษาคณะมนุษย์ศิาสตร์และ

สงัคมศิาสตร์	ช่ั�นปัีที�	4

2. เปั็นนักศิึกษาที�มีควิามปัระพฤติดี	และมี

ระดับุผู้ลการศิึกษาเฉลี�ย์สะสมไม่ตำ�ากวิ่า	

2.00	จนถึงึวัินสมัครเข�าร่วิมสหกจิศิกึษา

3. ต�องผู่้านการอบุรมเพ่�อเตรีย์มควิามพร�อม

ก่อนการออกไปัปัฏิิบุัติงานสหกิจศิึกษา	

ที�คณะฯ	รับุรองไม่น�อย์กวิ่า	30	ช่ั�วิโมง

และต�องมเีวิลาเข�ารับุการอบุรมไม่น�อย์กว่ิา

ร�อย์ละ	80	ของเวิลาการอบุรมทั�งหมด

4. ต�องเข�าร่วิมการปัฐมนิเทศิสหกิจศิึกษา

คณะ	และการปัฐมนิเทศิสหกิจศิึกษา

ของหลักส้ตร

5. ระย์ะเวิลาการปัฏิิบุัติสหกิจศิึกษา

ไม่น�อย์กวิ่า	16	สัปัดาห์ต่อเน่�อง

6. ได�รับุควิามย์ินย์อมจากผู้้�ปักครอง	

และผู้่านควิามเห็นช่อบุจากปัระธาน

คณะกรรมการบุริหารหลักส้ตร/

ปัระธานคณะกรรมการ

สหกิจศิึกษาของหลักส้ตร

 2 ด้านุการราย์งานุผู้ลการศึกษา
  นักศิึกษาสามารถึด้ผู้ลการศิึกษาที�เวิ็บุไซึ่ต์	 	 	 	 reg.kku.ac.th   	 ตามกำาหนดปัฏิิทิน 

การศิึกษาของมหาวิิทย์าลัย์

	 	 ผู้้�ปักครองสามารถึด้ผู้ลการศิึกษาของนักศิึกษา	ที�เวิ็บุไซึ่ต์						reg.kku.ac.th
เมน้	 “สัำาห้รับีผูู้้ปกคุรอง”	 โดย์ใช่�	 “เลขบีัติรประชาชนุผูู้้ปกคุรอง”	 และ	 “รห้ัสันุักศึกษา”  

ในการเข�าส้่ระบุบุของเมน้สำาหรับุผู้้�ปักครอง
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 3 การขอติรวัจัสัอบีระดับีคุะแนุนุสัอบีไล่

นัักศึึกษาจ้ะต้้องย่�นัคำาร้อง Online ผ่่านัเว็บีไซต้์ของระบีบี HUSO One-Stop Services
โด้ยนัักศึึกษา ย่�นัแบีบีฟอร์มขอใหั้ต้รวจ้สอบีระด้ับีคะแนันัสอบีไล ่ภายในั 3 สัปิด้าหั์

หัลังจ้ากการปิระกาศึผ่ลสอบีไล่วิช้านัั�นั

หัากม่การแก้ ไขใหั้นัำาเสนัอคณ์ะกรรมการปิระจ้ำาคณ์ะ พิ่่จ้ารณ์ารับีรองการแก้ ไข

ผู้ลการติรวัจัสัอบี

เง่�อนุไขการสัำาเร็จั
การศึกษา 

(นักศิึกษาที�คาดวิ่าจะ

สำาเร็จการศิึกษาสามารถึ

ย์่�นคำาร�องออนไลน์ได�ที�)	

https://reg2.kku.ac.th/

kku_sdm/

1.	มีคุณสมบุัติครบุตามเง่�อนไขในระเบุีย์บุ 

วิ่าด�วิย์การศิึกษาขั�นปัริญญาตรี	 พ.ศิ.	

2565	 และมีระดับุคะแนนสะสมไม่ตำ�ากวิ่า	

2.00	 และมีระดับุคะแนนเฉลี�ย์วิิช่าเฉพาะ

ของหลักส้ตรไม่ตำ�ากวิ่า	 2.00	 หร่อ	 C	 

ทุกราย์วิิช่า

ระเบีีย์บี มข. วั่าด้วัย์ 
การศึกษาขั�นุปริญญาติรี 

พื่.ศ. 2565

2.	นักศึิกษาทุกคนจะต�อง	 “สัอบีผู่้านุ” 
การทดสอบุคอมพิวิเตอร์และเทคโนโลย์ี

ขั� นพ่�นฐาน	 สำาหรับุนักศิึกษาระดับุ

ปัริญญาตรี	 (การจดัสอบุจะมข้ี�นทกุเดอ่น 

ไม่เวิ�นช่่วิงปัิดภาคการศิึกษา) สมัครสอบุได�ที�	

https://ems.kku.ac.th/v2

การสำาเร็จการศึกษา

 1 เง่�อนุไขการสัำาเร็จัการศึกษา
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เง่�อนุไขการสัำาเร็จั
การศึกษา

(นักศิึกษาที�คาดวิ่าจะสำาเร็จ

การศิึกษาสามารถึย์่�น

คำาร�องออนไลน์ได�ที�)	

https://reg2.kku.ac.th/

kku_sdm/

3.	นักศิึกษาทุกคนที�เข�าศิึกษาตั�งแต่

ปัีการศิึกษา	57	เปั็นต�นไปั	ต�องได�รับุ

การทดสอบุหร่อปัระเมินสมรรถึนะทาง

ภาษาอังกฤษก่อนสำาเร็จการศิึกษา	

ผู้ลสอบุภาษาอังกฤษที�ใช่�เปั็นส่วินหนึ�ง

ของการสำาเร็จการศิึกษา	ปัระกอบุด�วิย์

ผู้ลสอบุมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	(KEPT),	TOEFL,

IELTS,	TOEIC

สมัครสอบุ	KEPT	ได�ที� 
https://li.kku.ac.th/
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ข้้อิมูลสำาคัญ

ที�นุักศึกษาควัรทราบ

 1 การพื่้นุสัภาพื่การเป็นุนุักศึกษาและห้ลักเกณฑ์การขอคุ่นุสัภาพื่นุักศึกษา
  สามารถึด้ราย์ละเอีย์ดหลักเกณฑิ์ผู้่านเวิ็บุไซึ่ต์	 คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	

https://huso.kku.ac.th	หร่อตาม	QR Code	นี�

วิัธกีารขอคุ่นุสัภาพื่นุกัศกึษา	นกัศิกึษาย์่�นคำาร�อง	Online	 ผู่้าน	 “ระบีบีย์่�นุคุำาร้องทิางการศกึษา”
https://req.kku.ac.th/	และแนบุไฟล์เอกสาร	Online	ห้ลักฐานุทิี�ใช้ประกอบีการพื่ิจัารณา ดังนุี�

ห้ลกัเกณฑ์และ
วิัธกีารขอคุ่นุ

สัภาพื่นัุกศกึษา

ระเบีย่บี มข. ว่าด้้วยการศึกึษา
ขั�นัปิริญญาต้รี พิ่.ศึ. 2565

ห้วััข้อ การพ้ื่นุสัภาพื่นัุกศึกษา/
การขอคุ่นุสัภาพื่นุกัศึกษา

1.	ย์่�นคำาร�องขอค่นสภาพนักศิกึษา

2.	หนงัสอ่ย์นิย์อมจากผู้้�ปักครอง

3.	สำาเนาบุตัรปัระช่าช่น

4.	ใบุราย์งานผู้ลการศึิกษา	(Transcript)

5.	ใบุรบัุรองแพทย์์

 2 การลาพื่ักการศึกษา

  การลาพักการศิึกษา	 นักศึิกษาจะได�รับุอนุญาตให�ลาพักการศึิกษา	 ได�ครั�งละไม่เกิน	 1	

ภาคการศิึกษา	 ย์กเวิ�นมีเหตุจำาเปั็นหร่อเหตุสุดวิิสัย์	 อาจให�ลาพักการศิึกษาได�	 ในกรณี	 ดังนี�	 

(1)	 ถึ้กเกณฑิ์หร่อระดมเข�ารับุราช่การทหาร	 (2)	 ได�รับุทุนแลกเปัลี�ย์นนักศึิกษาระหว่ิางปัระเทศิ

หร่อทุนอ่�นใด	 ซึ่ึ�งมหาวิิทย์าลัย์เห็นควิรสนับุสนุน	 (3)	 เหตุผู้ลควิามจำาเป็ันอ่�นที�คณะเห็นสมควิร	

โดย์นักศิึกษาย์่�นคำาร�อง	Online	ผู้่าน	“ระบีบีย์่�นุคุำาร้องทิางการศึกษา” https://req.kku.ac.th/  
เล่อกหัวิข�อปัระเภทคำาร�อง	ลาพื่ักการศึกษา 
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ระบีบีย่�นัคำาร้องที่างการศึกึษา 
https://req.kku.ac.th

ระบีบีบีริหัารจ้ดั้การหันั่�สนิันัักศึกึษา 
https://reg2.kku.ac.th/kku_sdm

ห้ลกัฐานุทีิ�ใช้ประกอบีการพิื่จัารณา (แนุบีไฟล์เอกสัาร Online) ดังนุี�

1.	คำาร�องการลาพักการศิึกษา		 	

2.	ใบุรับุรองแพทย์์	

3.	หลักฐานที�เช่่�อถึ่อได�	เช่่น	หนังส่อรับุรองจากผู้้�ปักครอง	หลักฐานแสดงการได�รับุทุน

4.	หลักฐานแสดงการปัลอดหนี�สินค�างช่ำาระต่อมหาวิิทย์าลัย์	โดย์การตรวิจสอบุหนี�สิน	

				ในระบุบุ	https://reg2.kku.ac.th/kku_sdm

  3 การขอลาออกจัากการเป็นุนุักศึกษา

  นกัศิกึษาต�องย่์�นคำาร�อง	Online	ผู่้าน	“ระบีบีย่์�นุคุำาร้องทิางการศึกษา”	https://req.kku.ac.th/

ระบีบีย่�นัคำาร้อง
ที่างการศึกึษา

https://req.kku.ac.th

ระบีบีบีริหัารจ้ดั้การ
หัน่ั�สนิันักัศึกึษา 

https://reg2.kku.ac.th/
kku_sdm

ห้ลกัฐานุทีิ�ใช้ประกอบีการพิื่จัารณา (แนุบีไฟล์เอกสัาร Online) ดังนุี�

1.	คำาร�องการลาพักการศิึกษา		 	

2.	ใบุรับุรองแพทย์์	

3.	หลักฐานที�เช่่�อถึ่อได�	เช่่น	หนังส่อรับุรองจากผู้้�ปักครอง	หลักฐานแสดงการได�รับุทุน

4.	หลักฐานแสดงการปัลอดหนี�สินค�างช่ำาระต่อมหาวิิทย์าลัย์	โดย์การตรวิจสอบุหนี�สิน	

				ในระบุบุ	https://reg2.kku.ac.th/kku_sdm
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 4 บีริการย์่�นุคุำาร้องผู้่านุ HUSO One-Stop Service 

บีริการย์่�นุคุำาร้องออนุไลนุ์
https://hs-service.kku.ac.th/

ประเภทิคุำาร้อง
วัันุ เวัลา ทิี�สัามารถึย์่�นุได้
ภาคุติ้นุ ภาคุปลาย์

คำาร�องขอหนังส่อรับุรองควิามปัระพฤติ ตลอดเวิลาปัีการศิึกษา

REQ มิ.ย์.-	ก.ค. พ.ย์.-	ธ.ค.

คำาร�องขอหย์ุดเรีย์น ตลอดเวิลาปัีการศิึกษา

คำาร�องขอโอนย์�าย์สาขาวิิช่า พ.ค.-	มิ.ย์. พ.ย์.

คำาร�องขอโอนย์�าย์คณะ พ.ค.-	มิ.ย์. พ.ย์.

คำาร�องขอโอนย์�าย์สถึาบุัน พ.ค.-	มิ.ย์. พ.ย์.

คำาร�องขอเทีย์บุโอนราย์วิิช่า	(กรณีได�รับุอนุมัติให�โอนย์�าย์) พ.ค.-	มิ.ย์. พ.ย์.

คำาร�องขอเทีย์บุโอนราย์วิิช่า	(กรณีสอบุเข�าศิึกษาใหม่) 27	ม.ิย์.-	11	ก.ค. 28	พ.ย์.-	13	ธ.ค.

คำาร�องขอให�ตรวิจสอบุระดับุคะแนนสอบุไล่ พ.ย์. เม.ย์.

คำาร�องขอเล่�อนสอบุ ต.ค.-	พ.ย์. มี.ค.-	เม.ย์.

ขอลงทะเบุีย์นเรีย์นซึ่ำ�าราย์วิิช่าที�ผู้ลการเรีย์นส้งกวิ่า	D+ มิ.ย์.-	ก.ค. พ.ย์.-	ธ.ค.

ขอกักตัวิสอบุ มิ.ย์.-	ก.ค. พ.ย์.-	ธ.ค.

ขอสอบุคอมพิวิเตอร์เปั็นกรณีพิเศิษ ตลอดเวิลาปัีการศิึกษา

ขอเปัลี�ย์นแปัลงราย์วิิช่าโท/แจ�งราย์วิิช่าโท ตลอดเวิลาปัีการศิึกษา

ขอรักษาสถึานภาพการเปั็นการนักศิึกษา มิ.ย์. พ.ย์.

ขอเทีย์บุโอนราย์วิิช่าช่�าเปั็นกรณีพิเศิษ ตลอดเวิลาปัีการศิึกษา

ขอเข�าเรีย์นราย์วิิช่าใน	e-Learning	กรณีที�ลงทะเบุีย์นช่�า ก.ค.-	ส.ค. ธ.ค.-	ม.ค.

ลาไม่เข�าร่วิมกิจกรรมต่าง	ๆ	ของสหกิจศิึกษา พ.ย์. เม.ย์.



21Welcome to HUSO KKU

Khon Kaen University

 5 ทิุนุการศึกษา และกองทิุนุกู้ย่์มเพื่่�อการศึกษา

  5.1 ทิุนุการศึกษา
	 	 มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นมีการจัดสรรทุนการศิึกษาแก่นักศิึกษาทุกระดับุช่ั�น	โดย์จัดเปั็นทุน

ปัระเภท	ก.	 และปัระเภท	 ข.	 ทั�งนี�นักศึิกษาสามารถึติดตามข่าวิสารเร่�องทุนการศึิกษาได�ที�กลุ่ม	

Facebook : กลุ่มนุักศึกษาทิุนุคุณะมนุุษย์ศาสัติร์และสัังคุมศาสัติร์ มข.
  5.2 กองทิุนุกู้ย์่มเพื่่�อการศึกษา
	 	 มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นดำาเนินการด�านกองทุนก้�ย์่มเพ่�อการศิึกษาทั�งราย์เก่าและราย์ใหม่	

ทั�งนี�สามารถึติดตามข่าวิสาร	 คุณสมบุัติ	 ขั�นตอนในการย์่�นเร่�องได�ที�	Fanpage Facebook : 
KKU-Studentloan

 6 โทิษวัินุัย์นุักศึกษา

  เกณฑ์การพิื่จัารณาโทิษวิันุัย์นุักศึกษาทิี�กระทิำาผู้ิดสามารถึศิึกษาราย์ละเอีย์ดลักษณะ 
การกระทำาผู้ิดเกณฑิ์ต่าง	ๆ	เพิ�มเติมได�ที�	https://sac.kku.ac.th/วัินุัย์นุักศึกษา

 7 สัิทิธิประโย์ชนุ์

  7.1	กรณีประสับีเห้ตุิ ประสับีภัย์ ห้ร่อเสีัย์ชีวัิติ	 ตามปัระกาศิมหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นที�	
1079/2565	เร่�อง	หลกัเกณฑ์ิ	แนวิปัฏิบัิุตแิละอัตราการจ่าย์เงินช่่วิย์เหล่อกรณีนกัศิกึษาปัระสบุเหตุ

หร่อปัระสบุภัย์ต่าง	 ๆ	 โดย์ทาย์าทโดย์ช่อบุธรรมตามกฎหมาย์	หร่อนักศิึกษาสามารถึย์่�นุเร่�อง 
ขอรบัีคุวัามช่วัย์เห้ล่อได้ภาย์ในุ 180 วันัุ นุบัีตัิ�งแต่ิวันัุประสับีเห้ตุิ ประสับีภัย์ ห้ร่อเสัยี์ชวิีัติ 

เกณฑ์การพื่ิจัารณาโทิษวัินุัย์
นุักศึกษาทิี�กระทิำาผู้ิดติามประกาศ

มห้าวัิทิย์าลัย์ขอนุแก่นุ 
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	 	 7.2	การให้้บีริการศูนุย์์สัุขภาพื่

	 	 มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นได�จัดบุริการหน่วิย์คัดกรองปัฐมภ้มิ	 โรงพย์าบุาลศิรีนครินทร์ 

เพ่�อให�บุริการแก่นกัศิกึษาทุกคณะ	สามารถึใช่�บุริการตรวิจรักษาได�ที�ห้นุว่ัย์บีริการปฐมภูมนิุกัศึกษา 
(ศูนุย์์นุักศึกษาห้ลังคุอมเพื่ล็กซ์ และห้อแปดห้ลัง) ตั�งแต่	8.00	น.	ถึึง	16.00	น.	(แพื่ทิย์์ออกติรวัจั
รักษาเวัลา 9.00 นุ. ถึึง 16.00 นุ.) หย์ุดวิันหย์ุดราช่การ

 8 ระบีบีติิดติามทิักษะประสับีการณ์ชีวัิติ มห้าวัิทิย์าลัย์ขอนุแก่นุ (KKU-Life)

	 	 	 ปัระกาศิมหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	 ฉบัุบุที�	 2438/2564	 เร่�อง	 หลักเกณฑ์ิการเข�าร่วิม

กิจกรรมการเรีย์นร้�แบุบุบุ้รณาการของนักศิึกษามหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น

	 	 	 ระบุบุติดตามทักษะปัระสบุการณ์ช่ีวิิต	 (สำาหรับุนักศิึกษาคณะมนุษย์ศิาสตร์และ

สังคมศิาสตร์)

	 	 	 	 	 				นักศิึกษาสามารถึเข�าระบุบุ	KKU-Life	ด�วิย์

	 	 	 	 	 				User	Name:	รหัสปัระจำาตัวินักศิึกษา	(ใส่ขีด)

	 	 	 	 	 				Password:	หมาย์เลขบุัตรปัระจำาตัวิปัระช่าช่น

https://kku.world/announcement

https://kku.world/kkulife
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	 	 คณะได�จัดเตรีย์มอุปักรณ์ไวิ�ให�นักศิึกษาสำาหรับุใช่�ในการเรีย์น

	 	 	 -	 Notebook	ให�ย์่ม	200	เคร่�อง

	 	 	 -	 ย์่�นคำาร�องได�ที�	HUSO	One-Stop	Service

สิ�งสนุับสนุุนุการเรียนุรู้

 1 สัิ�งอำานุวัย์คุวัามสัะดวักในุการเรีย์นุ

บีริการย์่�นุคุำาร้องออนุไลนุ์
HUSO One-Stop Service

https://hs-service.kku.ac.th/

KKU
e-Learning 

Google Classroom
เปัรีย์บุเสม่อนห�องเรีย์น

บุนระบุบุออนไลน์

 2 โปรแกรมทิี�จัำาเป็นุสัำาห้รับีการเรีย์นุการสัอนุ 

Hangouts Meet

Zoom สำาหรับุการปัระชุ่มทางวิิดีโอ

ควิามละเอีย์ดส้ง	รองรับุ

ผู้้�เข�าร่วิมได�ส้งสุด	300	คน

สามารถึจัดปัระชุ่มหร่อสัมมนา	 

ได�ทางออนไลน์	โดย์ใช่�คอมพิวิเตอร์	

สมาร์ตโฟน	หร่อแท็บุเล็ต	สามารถึใช่�

ปัระชุ่มได�ทั�งแบุบุมีภาพและวิิดีโอ
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 3 English Corner

	 	 เปัน็โครงการที�จดัข้�นเพ่�อให�นกัศิกึษาและบุุคลากรของคณะมนษุย์ศิาสตรแ์ละสงัคมศิาสตร์	

มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	 ได�มีพ่�นที�และโอกาสฝึั่กฝั่นการใช่�ภาษาอังกฤษจากการรับุคำาปัร้กษา 

เกี�ย์วิกบัุการใช่�ภาษาองักฤษโดย์เจ�าของภาษา	การทำากจิกรรมทั�งในเชิ่งวิชิ่าการและไมเ่ปัน็วิชิ่าการ

ร่วิมกับุเจ�าของภาษา	 และอ่�น	 ๆ	 ซึ่ึ�งจะช่่วิย์ส่งเสริมให�คณะได�มีสภาพแวิดล�อมที�เปั็นนานาช่าติ 

มากย์ิ�งข้�น

   กิจักรรม/การบีริการ
	 	 	 -	 กิจกรรมนันทนาการเพ่�อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศิึกษาและบุุคลากร

	 	 	 -	 ให�คำาปัร้กษาเกี�ย์วิกับุการใช่�ทักษะภาษาอังกฤษโดย์อาจารย์์เจ�าของภาษา

	 	 	 -	 กิจกรรมเรีย์นร้�ภาษาอังกฤษผู้่านส่�อออนไลน์

	 	 	 -	 บุริการแปัลบุทคัดย์่อ	(ไทย์-อังกฤษ)	และตรวิจทานบุทควิามทางวิิช่าการ	

	 	 	 	 งานวิิจัย์	ภาษาอังกฤษ
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ข้้อิมูลการติดีต่อิ

	 	 ให�บุริการด�านการตอบุคำาถึามในการลงทะเบุีย์น	เพิ�ม/ถึอน	ราย์วิิช่า	

	 	 การฝั่ึกงาน/สหกิจศิึกษา	เปั็นต�น

	 	 ให�บุริการนักศิึกษาด�านการจัดกิจกรรมเสริมหลักส้ตร	 ทุนการศิึกษา	 วิินัย์นักศิึกษา	

สวิัสดิการต่าง	ๆ	ที�เกี�ย์วิข�อง	

https://huso.kku.ac.th

คณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น

HUSO_KKU

Youtube	HUSO	KKU	Channel

husokku.info@gmail.com	

043-009-700	ต่อ	45888	

งานุวัิชาการ มนุุษย์ศาสัติร์ มข.

กลุ่มพื่ัฒนุานุักศึกษา คุณะมนุุษย์ศาสัติร์และสัังคุมศาสัติร์

 1 ช่องทิางการติิดติ่อ คุณะมนุุษย์ศาสัติร์และสัังคุมศาสัติร์

 2 ช่องทิางการติิดติ่อกลุ่มจััดการศึกษา งานุวัิชาการ

 3 ช่องทิางการติิดต่ิอกลุ่มพื่ฒันุานุกัศกึษา งานุพื่ฒันุานัุกศกึษาและส่ั�อสัารองค์ุกร
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Facebook

Scan QR Code นุี�เพื่่�อเข้าร่วัมกลุ่ม Facebook และ Line
HUSO KKU รห้ัสั 65 

Scan QR Code นุี�เพื่่�อเข้าร่วัมกลุ่ม 
ผูู้้ปกคุรองของนุักศึกษารห้ัสั 65

  2. กลุ่มผูู้้ปกคุรองของนุักศึกษารห้ัสั 65 
	 	 	 สามารถึเข�ากลุ่ม	LINE	เพ่�อเปัน็ช่่องทางในการติดตอ่ส่�อสารระหว่ิางกลุ่มผู้้�ปักครอง	 

	 	 	 และคณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	โดย์สแกนจาก	QR	Code

จัดทำาโดย์	งานพัฒนานักศิึกษาและส่�อสารองค์กร

  1. กลุ่มสัำาห้รับีนุักศึกษา HUSO KKU รห้ัสั 65 
	 	 	 นักศิึกษาคณะมนุษย์ศิาสตร์และสังคมศิาสตร์	มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	รหัส	65	

	 	 	 ต�องเข�าร่วิมกลุ่มทุกคน	เพ่�อใช่�เปั็นช่่องทางในการส่�อสารระหวิ่างคณะกับุนักศิึกษา	

	 	 	 ค�นหาคำาวิ่า	HUSO KKU รห้ัสั 65 หร่อ	สแกน

 4 กลุ่มสัำาห้รับีนุักศึกษา

Line






