ยินดีตอนรับนองใหมกาสะลองชอที่ 47

สารจากคณบดีี
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์

ก

ในนามผู้้�บริิหาร  คณาจารย์์ บุุคลากร  ศิิษย์์เก่่า และนัักศึึกษาปััจจุุบัันของ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ขอแสดงความยิินดีีกัับ
ผู้้�ปกครองของนัักศึึกษาใหม่่ทุุกท่่าน และขอต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่ คณะมนุุษยศาสตร์์
และสัังคมศาสตร์์ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564 กาสะลองช่่อที่่� 47 กาลพฤกษ์์ช่่อที่่� 58
เข้้าสู่่�บ้้านสีีขาวรั้้�วสีีอิิฐ ด้้วยความยิินดีียิ่่�ง
คณะมนุุ ษ ยศาสตร์์ แ ละสัั ง คมศาสตร์์ เปิิ ด ทำำ� การเรีี ย นการสอนในระดัั บ
ปริิญญาตรีี จำำ�นวน 8 หลัักสููตร ระดัับปริิญญาโท จำำ�นวน 7 หลัักสููตร และระดัับ
ปริิญญาเอก จำำ�นวน 7 หลัักสููตร  และในปีีการศึึกษา 2564 มีีนัักศึึกษาใหม่่ระดัับ
ปริิญญาตรีี จำำ�นวนกว่่า 800 คน และนัักศึึกษาใหม่่ระดัับบััณฑิิตศึึกษา จำำ�นวน 85 คน
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตให้้สอดคล้้องกัับอััตลัักษณ์์ของ
คณะ คืือ KIND ประกอบด้้วย K หมายถึึง Knowledge คืือ มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ
ในสาขาวิิชาที่่�ศึึกษา I หมายถึึง International คืือ มีีความสามารถในการใช้้ภาษา
ต่่างประเทศและการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม N หมายถึึง Noble คืือ มีีคุุณธรรม
จริิยธรรม D หมายถึึง Digital คืือ มีีทัักษะในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การรู้้� เ ท่่ า ทัั น สื่่� อ และเนื่่� อ งจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 หรืือ COVID-19 ในปััจจุุบััน ยัังคงมีีผู้้�ติิดเชื้้�อสะสมจำำ�นวนหนึ่่�ง เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับนโยบายของกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
(กระทรวง อว.) ที่่�ต้้องการให้้เว้้นระยะห่่างทางสัังคมเพื่่�อป้้องกัันและลดการ
แพร่่กระจายเชื้้อ� COVID-19 คณะมนุุษยศาสตร์์ และสัังคมศาสตร์์
จึึงกำำ�หนดให้้จััดการศึึกษาในรููปแบบออนไลน์์เป็็นหลััก
   ในภาคการศึึกษาต้้น ปีีการศึึกษา 2564  

ข
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คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ใคร่่ขอขอบพระคุุณผู้้�ปกครองของ
นัักศึึกษาใหม่่ทุุกท่่าน ที่่�มอบความไว้้วางใจให้้ลููกหลานของท่่านมาอยู่่�กัับเรา ในนาม
ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ บุุคลากร ศิิษย์์เก่่า และนัักศึึกษาปััจจุุบััน ขอต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่
ทุุกท่่านอีีกครั้้�งหนึ่่�ง คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ยิินดีีที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�ร่่วมกัับ
ท่่านผู้้�ปกครองให้้ดีีที่่�สุุด ขออวยพรให้้นัักศึึกษาใหม่่ทุุกคนมีีความสุุขกัับการเรีียน
และการใช้้ชีีวิติ ในมหาวิิทยาลััย และประสบผลสำำ�เร็็จในการเรีียน เป็็นบััณฑิิตที่่ภ� าคภููมิิใจ
ของครอบครััวและพวกเราทุุก ๆ คน
รองศาสตราจารย์์ ดร.อรทััย เพีียยุุระ
คณบดีีคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
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ประวััติิ

1

การลงทะเบีียนเรีียน

12

• Timeline 2560-2564
• อััตลัักษณ์์
• จุุดเช็็คอิินคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
1
2
3
4

กำำ�หนดการลงทะเบีียนเรีียน ประจำำ�ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2564
โปรแกรมการศึึกษา
REQ Online บริิการยื่่�นคำำ�ร้้องออนไลน์์
วิิธีีการลงทะเบีียน สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1

การจััดการเรีียนการสอนและการสอบ
1 การจััดการเรีียนการสอน ระดัับปริิญญาตรีี
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ประจำำ�ภาคการศึึกษาต้้น ปีีการศึึกษา 2564
2 ด้้านการรายงานผลการศึึกษา
3 การขอตรวจสอบระดัับคะแนนสอบไล่่

การสำำ�เร็็จการศึึกษา

ค

1
7
8

12
12
13
13

14
14
15
16

16

1 เงื่่�อนไขการสำำ�เร็็จการศึึกษา

16

ข้้อมููลสำำ�คััญที่่�นัักศึึกษาควรทราบ

18

1 การพ้้นสภาพการเป็็นนัักศึึกษาและหลัักเกณฑ์์การขอคืืนสภาพ
นัักศึึกษา
2 การลาพัักการศึึกษา
3 การขอลาออกจากการเป็็นนัักศึึกษา
4 บริิการยื่่�นคำำ�ร้้องผ่่าน HUSO One-Stop Service

18
18
19
20
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5 ทุุนการศึึกษา และกองทุุนกู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา
6 โทษวิินััยนัักศึึกษา
7 สิิทธิิประโยชน์์

สิ่่�งสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�
1 สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการเรีียนออนไลน์์
2 อบรมโปรแกรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเรีียนออนไลน์์
3 English Corner

ข้้อมููลการติิดต่่อ
1
2
3
4

ช่่องทางการติิดต่่อ คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ช่่องทางการติิดต่่อกลุ่่�มจััดการศึึกษา
ช่่องทางการติิดต่่อกลุ่่�มพััฒนานัักศึึกษาและการต่่างประเทศ
กลุ่่�มสำำ�หรัับนัักศึึกษา
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23
23
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24

25
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25
25
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		คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 และในปีีนี้้�ครบรอบ 43 ปีี
ซึ่่�งคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ได้้สร้้างผลงานที่่�โดดเด่่น
ไว้้มากมาย เราจะพาน้้อง ๆ ไปทำำ�ความรู้้�จัักคณะผ่่านไทม์์ ไลน์์ผลงาน
โดดเด่่นในรอบ 5 ปีี ย้้อนหลัังกัันค่่ะ

2560

2540

2521

ประวััติิ

1

ปีี
2560
2017
		 ปรัับปรุุงโครงสร้้างหลัักสููตรและแบ่่งหน่่วยงาน รวมถึึงหน่่วยงาน
ย่่อยภายในคณะ โดยแบ่่งสาขาวิิชาออกเป็็น 7 สาขา
1. สาขาวิิชาภาษาตะวัันตก
2. สาขาวิิชาภาษาตะวัันออก
3. สาขาวิิชาภาษาไทย
4. สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ
5. สาขาวิิชามนุุษยศาสตร์์
6. สาขาวิิชาสัังคมศาสตร์์
7. สาขาวิิชาสารสนเทศศาสตร์์

Khon Kaen University
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2561

2018

ปีี
2561
		 ครบรอบ 40 ปีี คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ โดยในปีีนี้้�เราได้้
จััดงานเฉลิิมฉลองอย่่างยิ่่�งใหญ่่ ทั้้�งจััดพิิธีีบรรพชาอุุปสมบท และจััดงาน
คืืนสู่่�เหย้้าศิิษย์์เก่่าคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ อีีกด้้วย

Faculty of Humanities and Social Sciences
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ปีี
2562

3

2019

รายงานการสรุปผลการดาเนินโครงการ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 จัั ด งานประชุุ ม วิิ ช าการระดัั
ครั้งที่ 15 บ นานาชาติิ ม นุุ ษ ยศาสตร์์

และสัังคมศาสตร์์ (IC-HUSO)

		 มข. ยกคณะเยืือนจีีน เปิิดเวทีีให้้ นศ.จีีน โชว์์ทัักษะภาษาไทย
ครั้้�งที่่� 10 ณ มณฑลยููนนาน สำำ�นักั บริิการวิิชาการ ร่่วมกัับคณะมนุุษย
ศาสตร์์ฯ วิิทยาลััยนานาชาติิ และศููนย์์ภาษาอาเซีียน มข.จััดประกวด
สุุนทรพจน์์และทัักษะภาษาไทย ให้้แก่่ นศ.จีีน ณ วิิทยาลััยเตีียนฉืือ
มหาวิิทยาลััยยููนนาน ประเทศจีีน

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University
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2563

4

ปีี
2563

2020

		 คณมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ลงนามความร่่วมมืือทางวิิชาการ
(MOU) ร่่วมเป็็นภาคีีเครืือข่่าย ระหว่่าง 3 สถาบััน ได้้แก่่ คณะมนุุษยศาสตร์์
และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
(วิิทยาเขตปััตตานีี) และคณะ
มนุุ ษ ยศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีี ย งใหม่่ เพื่่� อพัั ฒ นาองค์์ กร
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
		 วารสารสัั ง คมลุ่่�มน้ำำ�� โขง
“Journal of Mekong Societies”
ได้้รัับการตอบรัับให้้เข้้าสู่่�ฐานข้้อมููล
Scopus
		 โครงการสนัับสนุุนทุุนวิิจัยั ประจำำ�ปีงี บประมาณเงิินรายได้้ พ.ศ. 2563
กำำ�หนดให้้พื้้�นที่่�อำำ�เภอกระนวนเป็็นพื้้�นที่่�วิิจััยของคณะมนุุษยศาสตร์์และ
สัังคมศาสตร์์
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ปีี
2564

5

2021

		 รศ.ดร.อรทััย เพีียยุุระ
คณบดีีคณะมนุุษยศาสตร์์และ
สัั ง คมศาสตร์์ เข้้ า รัั บ รางวัั ล
บุุคคลตััวอย่่างแห่่งปีีและรางวััล
ความดีี ต อบแทนคุุ ณ แผ่่ น ดิิ น
ประจำำ�ปีี 2564

		อััครราชทููตที่่ป� รึึกษาญี่่�ปุ่่น� ประจำำ�ประเทศไทย เยืือนคณะมนุุษยศาสตร์์
และสัังคมศาสตร์์ เพื่่�อหารืือความร่่วมมืือทางด้้านญี่่�ปุ่่�นศึึกษา
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		จากการจััดอัันดัับของ THE World University Rankings by
Subject ในปีี 2021 สาขาสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ถููกจััดให้้อยู่่�
อัันดัับ 4 ของประเทศ และ 601+ ของโลก

		คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่ ว มมืื อ การขัั บ เคลื่่� อ นศูู น ย์์ ส ร้้ า งสุุ ข ผู้้�สูู ง อายุุ จัั ง หวัั ดข อนแก่่ น
(Anti Ageing Activity)

		คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์มีีส่่วนร่่วมในการจััดทำำ�เว็็บไซต์์
U2T ภาษาอัังกฤษ สะท้้อนผลการดำำ�เนิินสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตามเกณฑ์์
สหประชาชาติิ SDGs โดยมีีส่ว่ นร่่วมในกระบวนการจััดทำำ�ไม่่ว่า่ จะเป็็นการแปล
ภาษาและการออกแบบป้้ายแบนเนอร์์
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ประกอบด้้วย
K หมายถึึง Knowledge คืือ มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญในสาขาวิิชาที่่�ศึึกษา
I หมายถึึง International คืือ มีีความสามารถในการใช้้ภาษาต่่างประเทศ
     และการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
N หมายถึึง Noble
คืือ มีีคุุณธรรม จริิยธรรม
D หมายถึึง Digital
คืือ มีีทักั ษะในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการรู้้เ� ท่่าทัันสื่่อ�

Khon Kaen University
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จุุดเช็็คอิิน

คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
1 หน้้าคณะ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ฝั่่�งตรงข้้ามกัับศููนย์์อาหารและบริิการ 4 (อาคาร
จอดรถที่่� 1) ที่่�ชาว HUSO เรีียกกัันว่่าหน้้าคณะ เรามีีสถานที่่�เท่่ ๆ ไว้้ให้้ถ่่ายรููปเช็็คอิินกัันด้้วย

ลาน HUSO KKU

ป้้ายหน้้าคณะ

Faculty of Humanities and Social Sciences
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2 อาคารรััตนพิิทยา
อาคารที่่�ตั้้�งตระหง่่านอยู่่�ด้้านหน้้าคณะ มัักเรีียกกัันว่่า ตึึก 9 ชั้้�น หรืือ อาคารรััตนพิิทยา
เป็็นศููนย์์รวมของการให้้บริิการนัักศึึกษา ทั้้�งยัังสามารถมาติิดต่่ออาจารย์์ ได้้ที่่�นี่่�เลย

3 พระพุุทธปฐมปวััตตญาณ
พระพุุทธรููปที่่�เป็็นสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ประจำำ�คณะ และยัังเป็็นสิ่่�งยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจของชาว HUSO
นัักศึึกษาอย่่าลืืมมาไหว้้พระขอพรเพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคลกัันด้้วยนะ

Khon Kaen University
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4 ศาลาก้้านของ
ลานทำำ�กิิจกรรมกลางแจ้้ง อากาศถ่่ายเท หมดโควิิดเมื่่�อไหร่่ไว้้มาทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน!

5 โรงอาหาร
คณะเรามีีโรงอาหารกว้้างขวางไว้้บริิการนัักศึึกษา แถมร้้านข้้าวยัังอร่่อย  สะอาดและ
ราคาถููก เรีียกได้้ว่่าอาหารถููกปากและยัังประหยััดเงิินในกระเป๋๋าอีีกต่่างหาก

Faculty of Humanities and Social Sciences
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6 อาคาร HS05
อาคารเรีียนของนัักศึึกษาจะจััดการเรีียนการสอนกัันที่่�อาคาร HS05 โดยจะอยู่่�ด้้านหลััง
คณะ (ฝั่่�งคอมเพล็็กซ์์) เลยวงเวีียนมาสามารถเลี้้�ยวเข้้าคณะได้้เลยค่่ะ

7 ป้้ายด้้านหลัังคณะ
อีีกหนึ่่ง� สถานที่่ที่่� บ่� ง่ บอกว่่าคุุณมาถึึงคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์แล้้ว ชาว HUSO
อย่่าลืืมแวะไปถ่่ายรููปเช็็คอิินอวดเพื่่�อน ๆ กััน

Khon Kaen University
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การลงทะเบีียนเรีียน
1	กำำ�หนดการลงทะเบีียนเรีียน ประจำำ�ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2564
เว็็บไซต์์สำำ�หรัับลงทะเบีียน https://reg.kku.ac.th/
กิิจกรรม
นัักศึึกษาที่่�รหััสขึ้้�นต้้นด้้วย 64
• ลงทะเบีียน/ยืืนยัันวิิชาผ่่านเว็็บไซต์์
เปิิดภาคการศึึกษา
ลงทะเบีียนช้้า/เพิ่่�มวิิชาเรีียน/พิิมพ์์ ใบแจ้้งยอดฯ/
ชำำ�ระเงิินตามใบแจ้้งยอดกำำ�หนด
ถอนวิิชาปกติิผ่่านเว็็บไซต์์
ถอนวิิชาโดยได้้สััญลัักษณ์์ W
(ยื่่�นคำำ�ร้้องออนไลน์์ผ่่าน https://req.kku.ac.th)

วััน/เดืือน/ปีี
9 - 11 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
12 – 20 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม - 6 สิิงหาคม 2564
9 สิิงหาคม – 3 กัันยายน 2564

2 โปรแกรมการศึึกษา
โปรแกรมการศึึกษาภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2564 สำำ�หรัับนัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์และ
สัังคมศาสตร์์ (โปรแกรมการศึึกษาสำำ�หรัับการลงทะเบีียนในภาคการศึึกษาต่่อไป สามารถดููได้้จาก
คู่่�มืือนัักศึึกษา ในเว็็บไซต์์คณะ https://huso.kku.ac.th)
นัักศึึกษาที่่�รหััสขึ้้�นต้้นด้้วย

Faculty of Humanities and Social Sciences
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3 REQ Online บริิการยื่่�นคำำ�ร้้องออนไลน์์
• ลงทะเบีียนเรีียนมากกว่่า/น้้อยกว่่า
ที่่�กำำ�หนด ป.ตรีี
• ลงทะเบีียนข้้ามระบบ
• ลงทะเบีียนเรีียนวิิชาเรีียนภาคการศึึกษา
พิิเศษโดยยกเว้้นเงื่่�อนไขเป็็นกรณีีพิิเศษ
• ถอนรายวิิชา โดยได้้สััญลัักษณ์์ W

•
•
•
•
•
•

ผ่่อนผัันค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา
เปลี่่�ยนชื่่�อ-นามสกุุล (ไทย-อัังกฤษ)
แก้้ไขตััวสะกดชื่่�อ-นามสกุุล ภาษาอัังกฤษ
ลาพัักการศึึกษา
ลาออกจากการเป็็นนัักศึึกษา
คืืนสภาพนัักศึึกษา

บริิการยื่่�นคำำ�ร้้องออนไลน์์
https://req.kku.ac.th/

4	วิิธีีการลงทะเบีียน สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1

1

เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ https://reg.kku.ac.th

2

Login เข้้าสู่่�ระบบลงทะเบีียนเรีียน

3
4

Username : รหััสประจำำ�ตััวนัักศึึกษา
Password : เลขที่่�ประจำำ�ตััวประชาชน

ลงทะเบีียนรายวิิชา

ตามโปรแกรมการศึึกษา
ภายในระยะเวลาตามปฏิิทิินการศึึกษา
ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
เมื่่�อลงทะเบีียนครบแล้้ว

ยืืนยัันการลงทะเบีียนเรีียน 2 ครั้้�ง
ระบบจะแจ้้งว่่า

“ระบบทำำ�รายการสำำ�เร็็จ”
* หากมีีปัญ
ั หาการลงทะเบีียนเรีียนติิดต่่อกลุ่่�มจััดการศึึกษา ระดัับปริิญญาตรีี โทรศััพท์์ 0 4320 4537 หรืือ 08 9715 2002
Khon Kaen University
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การจััดการเรีียนการสอน
และการสอบ
1 การจััดการเรีียนการสอน ระดัับปริิญญาตรีี คณะมนุุษยศาสตร์์และ
		สัังคมศาสตร์์ ประจำำ�ภาคการศึึกษาต้้น ปีีการศึึกษา 2564
รููปแบบการจััด
การเรีียนการสอน

การเรีียนการสอนจะเป็็นการสอน
ออนไลน์์เป็็นหลััก โดยใช้้
KKU e-Learning ของมหาวิิทยาลััย

การทำำ�กิิจกรรม
ของหลัักสููตร

หลัักสููตรจััดทำำ�แผนการจััดการทำำ�
กิิจกรรม เพื่่�อแจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบ

สหกิิจศึึกษา

การฝึึกงาน

ระบบสหกิิจศึึกษา
คณะมนุุษยศาสตร์์ ฯ

ระบบฝึึกงาน
คณะมนุุษยศาสตร์์ฯ

(Co-operative Education)

https://hsintern.kku.ac.th
Faculty of Humanities and Social Sciences

(Practicum)

https://hs-internship.kku.ac.th/
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สหกิิจศึึกษา (Co-operative Education)
คุุณสมบััติิของนัักศึึกษา
1. นัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์และ
สัังคมศาสตร์์ ชั้้�นปีีที่่� 4
2. เป็็นนัักศึึกษาที่่�มีีความประพฤติิดีี และมีี
ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00
จนถึึงวัันสมััครเข้้าร่่วมสหกิิจศึึกษา
3. ต้้องผ่่านการอบรมเพื่่อ� เตรีียมความพร้้อม
ก่่อนการออกไปปฏิิบััติิงานสหกิิจศึึกษา
ที่่�คณะฯ รัับรองไม่่น้้อยกว่่า 30 ชั่่�วโมง
และต้้องมีีเวลาเข้้ารัับการอบรมไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้้�งหมด
4. ระยะเวลาการปฏิิบััติิสหกิิจศึึกษา
ไม่่น้้อยกว่่า 16 สััปดาห์์ต่่อเนื่่�อง
5. ได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�ปกครอง
และผ่่านความเห็็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการบริิหารหลัักสููตร/
ประธานคณะกรรมการ
สหกิิจศึึกษาของหลัักสููตร

15

การฝึึกงาน (Practicum)
คุุณสมบััติิของนัักศึึกษา
1 นัักศึึกษาสัังกััดคณะมนุุษยศาสตร์์และ
สัังคมศาสตร์์ ชั้้�นปีีที่่� 1 ขึ้้�นไป
2 ระยะเวลาในการปฏิิบััติิงาน/การฝึึกงาน
ขึ้้�นอยู่่�กัับโครงสร้้างของหลัักสููตร
ที่่�นัักศึึกษาสัังกััด
3 ได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�ปกครอง
และผ่่านความเห็็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการบริิหารหลัักสููตร

2 ด้้านการรายงานผลการศึึกษา
		 นัักศึึกษาสามารถดููผลการศึึกษาที่่�เว็็บไซต์์     reg.kku.ac.th ตามกำำ�หนดปฏิิทิิน
การศึึกษาของมหาวิิทยาลััยกำำ�หนด ส่่วนรายงานผลการศึึกษาจะจััดส่่งให้้ผู้้ป� กครองของนัักศึึกษา
ตามที่่�อยู่่�ที่่�นัักศึึกษาแจ้้งไว้้ในระบบของมหาวิิทยาลััย

Khon Kaen University
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3 การขอตรวจสอบระดัับคะแนนสอบไล่่
นัักศึึกษาจะต้้องยื่่�นคำำ�ร้้อง Online ผ่่านเว็็บไซต์์ของระบบ HUSO One-Stop Services
โดยนัักศึึกษา ยื่่�นแบบฟอร์์มขอให้้ตรวจสอบระดัับคะแนนสอบไล่่ ภายใน 3 สััปดาห์์
หลัังจากการประกาศผลสอบไล่่วิิชานั้้�น

ผลการตรวจสอบ
หากมีีการแก้้ ไขให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการประจำำ�คณะ พิิจารณารัับรองการแก้้ ไข

การสำำ�เร็็จการศึึกษา
1 เงื่่�อนไขการสำำ�เร็็จการศึึกษา
เงื่่�อนไขการสำำ�เร็็จ
การศึึกษา

1. มีีคุุณสมบััติิครบตามเงื่่�อนไขในระเบีียบ
ว่่าด้้วยการศึึกษาขั้้�นปริิญญาตรีี พ.ศ.
2562 และมีีระดัับคะแนนสะสมไม่่ต่ำำ��กว่่า
2.00 และมีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยวิิชาเฉพาะ
ของหลัักสููตรไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00 หรืือ C ระเบีียบ มข. ว่่าด้้วย
การศึึกษาขั้้�นปริิญญาตรีี
ทุุกรายวิิชา
พ.ศ. 2562
2. นัั ก ศึึ ก ษาทุุ ก คนจะต้้อง “สอบผ่่ า น”
การทดสอบคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี
(นัักศึึกษาที่่�คาดว่่าจะ
ขั้้� น พื้้� น ฐาน สำำ� หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาระดัั บ
สำำ�เร็็จการศึึกษาสามารถ
ยื่่�นคำำ�ร้้องออนไลน์์ ได้้ที่่�)
ปริิญญาตรีี (การจััดสอบจะมีีขึ้้น� ทุุกเดืือน
https://reg2.kku.ac.th/ ไม่่เว้้นช่่วงปิิดภาคการศึึกษา)
สมััครสอบได้้ที่่�
kku_sdm/

Faculty of Humanities and Social Sciences

https://ltic.kku.ac.th/home/
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เงื่่�อนไขการสำำ�เร็็จ
การศึึกษา
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3. นัักศึึกษาทุุกคนที่่�เข้้าศึึกษาตั้้�งแต่่
ปีีการศึึกษา 57 เป็็นต้้นไป ต้้องได้้รัับ
การทดสอบหรืือประเมิินสมรรถนะทาง
ภาษาอัังกฤษก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา
ผลสอบภาษาอัังกฤษที่่�ใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง สมััครสอบ KEPT ได้้ที่่�
ของการสำำ�เร็็จการศึึกษา ประกอบด้้วย https://li.kku.ac.th/
ผลสอบมาตรฐานภาษาอัังกฤษของ
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (KEPT), TOEFL,
IELTS, TOEIC

4. นัักศึึกษาทุุกคนที่่�เข้้าศึึกษาตั้้�งแต่่
ปีีการศึึกษา 64 เป็็นต้้นไป ต้้องเข้้าร่่วม
กิิจกรรมครบ 3 ด้้าน และรวมทั้้�งสิ้้�น
ไม่่น้้อยกว่่า 60 หน่่วยกิิจกรรม  
(นัักศึึกษาที่่�คาดว่่าจะสำำ�เร็็จ ตลอดระยะเวลาการศึึกษา โดยเข้้าร่่วม
กิิจกรรมครบทั้้�ง 3 ด้้าน ดัังนี้้�
การศึึกษาสามารถยื่่�น
คำำ�ร้้องออนไลน์์ ได้้ที่่�)
• ด้้านการพััฒนาศัักยภาพตนเอง
https://reg2.kku.ac.th/
• ด้้านการพััฒนานิิเวศและสัังคม
kku_sdm/
• ด้้านการพััฒนาจิิตใจ

หลัักเกณฑ์์การเข้้าร่่วม
กิิจกรรมของนัักศึึกษา
รายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมที่่�เว็็บไซต์์
https://kku.world/
4l6l3
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ข้้อมููลสำำ�คััญ
ที่่�นัักศึึกษาควรทราบ
1 การพ้้นสภาพการเป็็นนัักศึึกษาและหลัักเกณฑ์์การขอคืืนสภาพนัักศึึกษา
		 สามารถดููรายละเอีียดหลัักเกณฑ์์ผ่่านเว็็บไซต์์ คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
https://huso.kku.ac.th หรืือตาม QR Code นี้้�
ระเบียี บ มข. ว่่าด้้วยการศึึกษา
ขั้้นปริ
� ญ
ิ ญาตรีี พ.ศ. 2562
หััวข้้อ การพ้้นสภาพนัักศึึกษา/
การขอคืืนสภาพนัักศึึกษา

หลัักเกณฑ์์และ
วิิธีกี ารขอคืืน
สภาพนัักศึึกษา

วิิธีกี ารขอคืืนสภาพนัักศึึกษา นัักศึึกษายื่่น� คำำ�ร้้อง Online ผ่่าน “ระบบยื่่น� คำำ�ร้อ้ งทางการศึึกษา”
https://req.kku.ac.th/ และแนบไฟล์์เอกสาร Online หลัักฐานที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา ดัังนี้้�
1. ยื่่น� คำำ�ร้้องขอคืืนสภาพนัักศึึกษา
2. หนัังสืือยิินยอมจากผู้้ป� กครอง
3. สำำ�เนาบััตรประชาชน

4. ใบรายงานผลการศึึกษา (Transcript)
5. ใบรัับรองแพทย์์

2 การลาพัักการศึึกษา
		 การลาพัักการศึึกษา นัักศึึกษาจะได้้รัับอนุุญาตให้้ลาพัักการศึึกษา ได้้ครั้้�งละไม่่เกิิน 1
ภาคการศึึกษา ยกเว้้นมีีเหตุุจำำ�เป็็นหรืือเหตุุสุุดวิิสััย  อาจให้้ลาพัักการศึึกษาได้้  ในกรณีี ดัังนี้้�
(1) ถููกเกณฑ์์หรืือระดมเข้้ารัับราชการทหาร (2) ได้้รัับทุุนแลกเปลี่่�ยนนัักศึึกษาระหว่่างประเทศ
หรืือทุุนอื่่�นใด ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยเห็็นควรสนัับสนุุน (3) เหตุุผลความจำำ�เป็็นอื่่�นที่่�คณะเห็็นสมควร 
โดยนัักศึึกษายื่่�นคำำ�ร้้อง Online ผ่่าน “ระบบยื่่น� คำำ�ร้อ้ งทางการศึึกษา” https://req.kku.ac.th/
เลืือกหััวข้้อประเภทคำำ�ร้้อง ลาพัักการศึึกษา
Faculty of Humanities and Social Sciences
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ระเบียี บ ว่่าด้้วยการลา
การพ้้นสภาพนัักศึึกษา/
การขอคืืนสภาพนัักศึึกษา

ระบบยื่่นคำ
� �ร้
ำ อ้ ง
ทางการศึึกษา
https://req.kku.ac.th

19

ระบบบริิหารจััดการ
หนี้้สิ� นิ นัักศึึกษา

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

หลัักฐานที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา (แนบไฟล์์เอกสาร Online) ดัังนี้้�
1. คำำ�ร้้องการลาพัักการศึึกษา
2. ใบรัับรองแพทย์์
3. หลัักฐานที่่�เชื่่�อถืือได้้ เช่่น หนัังสืือรัับรองจากผู้้�ปกครอง หลัักฐานแสดงการได้้รัับทุุน
4. หลัักฐานแสดงการปลอดหนี้้�สิินค้้างชำำ�ระต่่อมหาวิิทยาลััย โดยการตรวจสอบหนี้้�สิิน
    ในระบบ https://reg2.kku.ac.th/kku_sdm

3 การขอลาออกจากการเป็็นนัักศึึกษา
		 นัักศึึกษาต้้องยื่่น� คำำ�ร้้อง Online ผ่่าน “ระบบยื่่น� คำำ�ร้อ้ งทางการศึึกษา” https://req.kku.ac.th/
ระบบยื่่นคำ
� �ร้
ำ อ้ ง
ทางการศึึกษา
https://req.kku.ac.th

ระบบบริิหารจััดการ
หนี้้สิ� นิ นัักศึึกษา
https://reg2.kku.ac.th/
kku_sdm

หลัักฐานที่่�ใช้้ประกอบการพิิจารณา (แนบไฟล์์เอกสาร Online) ดัังนี้้�
1. คำำ�ร้้องการลาพัักการศึึกษา
2. ใบรัับรองแพทย์์
3. หลัักฐานที่่�เชื่่�อถืือได้้ เช่่น หนัังสืือรัับรองจากผู้้�ปกครอง หลัักฐานแสดงการได้้รัับทุุน
4. หลัักฐานแสดงการปลอดหนี้้�สิินค้้างชำำ�ระต่่อมหาวิิทยาลััย โดยการตรวจสอบหนี้้�สิิน
    ในระบบ https://reg2.kku.ac.th/kku_sdm
Khon Kaen University
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4 บริิการยื่่�นคำำ�ร้้องผ่่าน HUSO One-Stop Service
บริิการยื่่�นคำำ�ร้้องออนไลน์์
https://hs-service.kku.ac.th/

ประเภทคำำ�ร้้อง
คำำ�ร้้องขอหนัังสืือรัับรองความประพฤติิ
คำำ�ร้้องขอสำำ�รองที่่�นั่่�งรายวิิชา
คำำ�ร้้องขอหยุุดเรีียน
คำำ�ร้้องขอโอนย้้ายสาขาวิิชา
คำำ�ร้้องขอโอนย้้ายคณะ
คำำ�ร้้องขอโอนย้้ายสถาบััน
คำำ�ร้้องขอเทีียบโอนรายวิิชา (กรณีีได้้รัับอนุุมััติิให้้โอนย้้าย)
คำำ�ร้้องขอเทีียบโอนรายวิิชา (กรณีีสอบเข้้าศึึกษาใหม่่)
คำำ�ร้้องขอให้้ตรวจสอบระดัับคะแนนสอบไล่่
คำำ�ร้้องขอเลื่่�อนสอบ
ขอลงทะเบีียนเรีียนซ้ำำ��รายวิิชาที่่�ผลการเรีียนสููงกว่่า D+
ขอกัักตััวสอบ
ขอสอบคอมพิิวเตอร์์เป็็นกรณีีพิิเศษ
ขอเปลี่่�ยนแปลงรายวิิชาโท/แจ้้งรายวิิชาโท
ขอรัักษาสถานภาพการเป็็นการนัักศึึกษา
ขอเทีียบโอนรายวิิชาช้้าเป็็นกรณีีพิิเศษ
ขอเข้้าเรีียนรายวิิชาใน e-Learning กรณีีที่่�ลงทะเบีียนช้้า
ลาไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ของสหกิิจศึึกษา
Faculty of Humanities and Social Sciences

วััน เวลา ที่่�สามารถยื่่�นได้้
ภาคต้้น
ภาคปลาย
ตลอดเวลาปีีการศึึกษา
มิิ.ย.- ก.ค.
ธ.ค.- ม.ค.
ตลอดเวลาปีีการศึึกษา
พ.ค.-มิิ.ย.
ธ.ค.
พ.ค.-มิิ.ย.
ธ.ค.
พ.ค.-มิิ.ย.
ธ.ค.
พ.ค.-มิิ.ย.
ธ.ค.
ก.ค.
ธ.ค.
พ.ค.
ต.ค.-พ.ย.
มีี.ค.-เม.ย.
มิิ.ย.- ก.ค.
ธ.ค.- ม.ค.
มิิ.ย.- ก.ค.
ธ.ค.- ม.ค.
ตลอดเวลาปีีการศึึกษา
ตลอดเวลาปีีการศึึกษา
ก.ค.-ส.ค.
ธ.ค.-ม.ค.
ตลอดเวลาปีีการศึึกษา
ก.ค.-ส.ค.
ธ.ค.-ม.ค.
พ.ย.
เม.ย.
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5	ทุุนการศึึกษา และกองทุุนกู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา
		 5.1 ทุุนการศึึกษา

มหาวิิทยาลััยขอนแก่่นมีีการจััดสรรทุุนการศึึกษาแก่่นัักศึึกษาทุุกระดัับชั้้�น โดยจััดเป็็นทุุน
ประเภท ก. และประเภท ข. ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาสามารถติิดตามข่่าวสารเรื่่�องทุุนการศึึกษาได้้ที่่�กลุ่่�ม
Facebook : กลุ่่�มนัักศึึกษาทุุนคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มข.
		5.2 กองทุุนกู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่นดำำ�เนิินการด้้านกองทุุนกู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษาทั้้�งรายเก่่าและรายใหม่่
ทั้้�งนี้้�สามารถติิดตามข่่าวสาร คุุณสมบััติิ ขั้้�นตอนในการยื่่�นเรื่่�องได้้ที่่� Fanpage Facebook :
KKU-Studentloan

6 โทษวิินััยนัักศึึกษา
		เกณฑ์์การพิิจารณาโทษวิินัยั นัักศึึกษาที่่ก� ระทำำ�ผิดิ กฎจราจรภายในมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ประกาศมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ฉบัับที่่� 2063/2563 ทั้้�งนี้้�หากนัักศึึกษากระทำำ�ผิิดกฎจราจร
ในมหาวิิทยาลััยขอนแก่่นนัักศึึกษาจะมีีโทษทางวิินัย 
ั สามารถศึึกษารายละเอีียดลัักษณะการกระทำำ�
ผิิดเกณฑ์์ต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://sac.kku.ac.th/servicesac/rddata/18.pdf

เกณฑ์์การพิิจารณาโทษวิินััยนัักศึึกษา
ที่่�กระทำำ�ผิิดกฎจราจรภายใน
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
7	สิิทธิิประโยชน์์
		 7.1 กรณีีเสีียชีีวิิต ตามประกาศมหาวิิทยาลััยขอนแก่่นที่่� 1368/2563 หลัักเกณฑ์์
แนวปฏิิบััติิ และอััตราการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือกรณีีนัักศึึกษาประสบเหตุุหรืือประสบภััยต่่าง ๆ
โดยทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย หรืือนัักศึึกษาสามารถยื่่น� เรื่อ�่ งขอรัับความช่่วยเหลืือได้้
ภายใน 180 วััน นัับตั้้ง� แต่่วันั ประสบเหตุุ ประสบภััย หรืือเสีียชีีวิติ
Khon Kaen University
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		 7.2 หลัักเกณฑ์์ แนวปฏิิบััติิ และอััตราการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือ กรณีีนัักศึึกษาติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา สายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 (COVID-19) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่นมีีมาตรการในการช่่วยเหลืือ
นัักศึึกษาตามประกาศมหาวิิทยาลััยขอนแก่่นที่่� 191/2564 ดัังนี้้�
1. นัักศึึกษาที่่� ได้้รัับการตรวจพิิสููจน์์ทางห้้องปฏิิบััติิการและพบเชื้้�อไวรััสหรืือมีี
ใบรัับรองแพทย์์จากโรงพยาบาลของรััฐหรืือหน่่วยงานของรััฐที่่�เชื่่�อถืือได้้ว่่าติิดเชื้้�อไวรััสมีีสิิทธิิ
ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือค่่ารัักษาพยาบาลตามที่่�จ่่ายจริิงไม่่เกิิน 50,000 บาท
2. นัักศึึกษาที่่�เจ็็บป่่วยด้้วยภาวะโคม่่า หรืือ ภาวะสมองตายและระบบประสาท
ล้้มเหลว หรืือ การเจ็็บป่่วยระยะสุุดท้้ายซึ่ง่� แพทย์์ระบุุว่า่ ไม่่สามารถรัักษาให้้หายได้้ หรืือเป็็นสาเหตุุ
ทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตโดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการติิดเชื้้อ� ไวรััสให้้ทายาทมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือจำำ�นวน
500,000 บาท ซึ่่�งต้้องเป็็นทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
ทั้้�งนี้้�ต้้องไม่่เกิิดจากความจงใจโดยกระทำำ�การให้้ตนได้้รัับเชื้้�อ หรืือกระทำำ�การโดยประมาท
เลิินเล่่ออย่่างร้้ายแรงเป็็นเหตุุให้้ตนต้้องติิดเชื้้�อไวรััส เช่่น ฝ่่าฝืืนมาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้�อของ
หน่่วยงานรััฐ
7.3 การให้้บริิการศููนย์์สุุขภาพ
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่นได้้จััดบริิการหน่่วยคััดกรองปฐมภููมิิ โรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์
เพื่่อ� ให้้บริิการแก่่นักั ศึึกษาทุุกคณะ สามารถใช้้บริิการตรวจรัักษาได้้ที่่�หน่่วยบริิการปฐมภููมินัิ กั ศึึกษา
(ศููนย์์นัักศึึกษาหลัังคอมเพล็็กซ์์ และหอแปดหลััง) ตั้้�งแต่่ 8.00 น. ถึึง 16.00 น. (แพทย์์ออกตรวจ
รัักษาเวลา 9.00 น. ถึึง 16.00 น.) หยุุดวัันหยุุดราชการ
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สิ่่�งสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�
1	สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการเรีียนออนไลน์์
คณะได้้จััดเตรีียมอุุปกรณ์์ ไว้้ให้้นัักศึึกษาสำำ�หรัับใช้้ในการเรีียนออนไลน์์
- Notebook ให้้ยืืม 350 เครื่่�อง
- ยื่่�นคำำ�ร้้องได้้ที่่� HUSO One-Stop Service
บริิการยื่่�นคำำ�ร้้องออนไลน์์
HUSO One-Stop Service
https://hs-service.kku.ac.th/

2 อบรมโปรแกรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเรีียนออนไลน์์

KKU
e-Learning

Zoom
สามารถจััดประชุุมหรืือสััมมนา
ได้้ทางออนไลน์์ โดยใช้้คอมพิิวเตอร์์
สมาร์์ทโฟน หรืือแท็็บเล็็ต สามารถใช้้
ประชุุมได้้ทั้้�งแบบมีีภาพและวิิดีีโอ

Google
Classroom
เปรีียบเสมืือนห้้องเรีียน
บนระบบออนไลน์์

Hangouts
Meet
สำำ�หรัับการประชุุมทางวิิดีีโอ
ความละเอีียดสููง
รองรัับผู้้�เข้้าร่่วมได้้สููงสุุด 100 คน
Khon Kaen University
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3 English Corner

เป็็นโครงการที่่�จัดั ขึ้้น� เพื่่อ� ให้้นัักศึึกษาและบุุคลากรของคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ได้้มีีพื้้�นที่่�และโอกาสฝึึกฝนการใช้้ภาษาอัังกฤษจากการรัับคำำ�ปรึึกษา
เกี่่ยวกั
� บั การใช้้ภาษาอัังกฤษโดยเจ้้าของภาษา การทำำ�กิจิ กรรมทั้้ง� ในเชิิงวิิชาการและไม่่เป็็นวิิชาการ
ร่่วมกัับเจ้้าของภาษา และอื่่�น ๆ ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมให้้คณะได้้มีีสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็นนานาชาติิ
มากยิ่่�งขึ้้�น
			กิิจกรรม/การบริิการ
- กิิจกรรมนัันทนาการเพื่่�อพััฒนาทัักษะภาษาอัังกฤษของนัักศึึกษาและบุุคลากร
- ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้ทัักษะภาษาอัังกฤษโดยอาจารย์์เจ้้าของภาษา
- กิิจกรรมเรีียนรู้้�ภาษาอัังกฤษผ่่านสื่่�อออนไลน์์
- บริิการแปลบทคััดย่่อ (ไทย-อัังกฤษ) และตรวจทานบทความทางวิิชาการ 
งานวิิจััย ภาษาอัังกฤษ
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ข้้อมููลการติิดต่่อ
1 ช่่องทางการติิดต่่อ คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
https://huso.kku.ac.th
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
husokku.info@gmail.com
043-009-700 ต่่อ 45888

2 ช่่องทางการติิดต่่อกลุ่่�มจััดการศึึกษา งานวิิชาการ
ให้้บริิการด้้านการตอบคำำ�ถามในการลงทะเบีียน เพิ่่�ม/ถอน รายวิิชา
การฝึึกงาน/สหกิิจศึึกษา การรัับเข้้า เป็็นต้้น
งานวิิชาการ มนุุษยศาสตร์์ มข.

3 ช่่องทางการติิดต่่อกลุ่่�มพััฒนานัักศึึกษาและการต่่างประเทศ
ให้้บริิการนัักศึึกษาด้้านการจััดกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร วิินััยนัักศึึกษา สวััสดิิการต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กลุ่่�มพััฒนานัักศึึกษาและการต่่างประเทศ คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
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4 กลุ่่�มสำำ�หรัับนัักศึึกษา
		 1. กลุ่่�มสำำ�หรัับนัักศึึกษา HUSO รหััส 64
นัักศึึกษาคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น รหััส 64
ต้้องเข้้าร่่วมกลุ่่�มทุุกคน เพื่่�อใช้้เป็็นช่่องทางในการสื่่�อสารระหว่่างคณะกัับนัักศึึกษา
ค้้นหาคำำ�ว่่า HUSO รหััส 64 คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ หรืือ สแกน

Scan QR Code นี้้�เพื่่�อเข้้าร่่วมกลุ่่�ม
HUSO รหััส 64 คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
		 2. กลุ่่�มผู้้�ปกครองผู้้�ปกครองของนัักศึึกษารหััส 64
สามารถเข้้ากลุ่่�ม LINE เพื่่อ� เป็็นช่่องทางในการติิดต่่อสื่่อ� สารระหว่่างกลุ่่�มผู้้ป� กครอง
และคณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ โดยสแกนจาก QR Code

Scan QR Code นี้้�เพื่่�อเข้้าร่่วมกลุ่่�ม
ผู้้�ปกครองของนัักศึึกษารหััส 64
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน

