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คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มหาว�ทยาลัยขอนแก�น







สารจากคณบดีี
คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 	 ในนามผู้้�บริิหาริ	 คณาจาริย์์	 บุคลากริ	 ศิิษย์์เก่า	 และนักศึิกษาปััจจุบันของ 

คณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์	 มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	 ขอแสดงควิามย์ินดีกับ 

ผู้้�ปักคริองของนักศิึกษาใหม่ทุกท่าน	 และขอต�อนริับนักศึิกษาใหม่	 คณะมนุษย์ศิาสตริ์

และสังคมศิาสตร์ิ	 ปัริะจำาปัีการิศึิกษา	 2564	กาสะลองช่่อที�	 47	 กาลพฤกษ์ช่่อที�	 58	 

เข�าส้่บ�านสีขาวิริั�วิสีอิฐ	ด�วิย์ควิามย์ินดีย์ิ�ง

	 	 คณะมนุษย์ศิาสตร์ิและสังคมศิาสตร์ิ	 เปัิดทำาการิเริีย์นการิสอนในริะดับ 

ปัริิญญาตริี	 จำานวิน	 8	 หลักส้ตริ	 ริะดับปัริิญญาโท	 จำานวิน	 7	 หลักส้ตริ	 และริะดับ 

ปัริิญญาเอก	 จำานวิน	 7	 หลักส้ตริ	 และในปัีการิศึิกษา	 2564	 มีนักศิึกษาใหม่ริะดับ 

ปัริิญญาตริี	จำานวินกวิ่า	800	คน	และนักศิึกษาใหม่ริะดับบัณฑิิตศิึกษา	จำานวิน	85	คน	

คณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์มุ่งผู้ลิตบัณฑิิตให�สอดคล�องกับอัตลักษณ์ของ 

คณะ	คืือ KIND ประกอบด้้วย K หมายถึึง Knowledge	คือ	มีควิามริ้�	ควิามเช่ี�ย์วิช่าญ
ในสาขาวิิช่าที�ศิึกษา	 I หมายถึึง International	 คือ	 มีควิามสามาริถในการิใช่�ภาษา 
ต่างปัริะเทศิและการิสื�อสาริข�ามวิัฒนธริริม	N หมายถึึง Noble	 คือ	 มีคุณธริริม	
จริิย์ธริริม	D หมายถึึง Digital คือ	 มีทักษะในการิใช่�เทคโนโลย์ีสาริสนเทศิและ 
การิริ้�เท่าทันสื�อ	 และเนื�องจากสถานการิณ์การิแพริ่ริะบาดของโริคติดเช่ื�อไวิริัส 

โคโรินา	2019	หริือ	COVID-19	ในปััจจุบัน	ย์ังคงมีผู้้�ติดเช่ื�อสะสมจำานวินหนึ�ง	เพ่�อให�

สอดคล�องกับนโย์บาย์ของกริะทริวิงการิอุดมศิึกษา	 วิิทย์าศิาสตริ์	 วิิจัย์และนวิัตกริริม	 

	 	 	(กริะทริวิง	อวิ.)	ที�ต�องการิให�เวิ�นริะย์ะห่างทางสังคมเพ่�อปั้องกันและลดการิ 

	 	 	 	 	 แพร่ิกริะจาย์เชื่�อ	COVID-19	คณะมนุษย์ศิาสตร์ิ	และสังคมศิาสตร์ิ 

	 	 	 	 	 	 	 	 จงึกำาหนดให�จัดการิศิกึษาในร้ิปัแบบออนไลนเ์ปัน็หลัก	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ในภาคการิศิึกษาต�น	ปัีการิศิึกษา	2564		

ก



ข

	 	 คณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์	 ใคริ่ขอขอบพริะคุณผู้้�ปักคริองของ

นักศิึกษาใหม่ทุกท่าน	 ที�มอบควิามไวิ�วิางใจให�ล้กหลานของท่านมาอย่้์กับเริา	 ในนาม 

ผู้้�บริิหาริ	คณาจาริย์์	บุคลากริ	ศิิษย์์เก่า	และนักศิึกษาปััจจุบัน	ขอต�อนริับนักศิึกษาใหม่ 

ทุกท่านอีกครัิ�งหนึ�ง	 คณะมนุษย์ศิาสตร์ิและสังคมศิาสตร์ิย์ินดีที�จะทำาหน�าที�ริ่วิมกับ 

ท่านผู้้�ปักคริองให�ดีที�สุด	 ขออวิย์พริให�นักศิึกษาใหม่ทุกคนมีควิามสุขกับการิเริีย์น 

และการิใช่�ชี่วิติในมหาวิทิย์าลยั์	และปัริะสบผู้ลสำาเริจ็ในการิเริยี์น	เปัน็บณัฑิติที�ภาคภมิ้ใจ 

ของคริอบคริัวิและพวิกเริาทุก	ๆ	คน

ริองศิาสตริาจาริย์์	ดริ.อริทัย์	เพีย์ย์ุริะ

คณบดีคณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์

Faculty of Humanities and Social Sciences

Welcome มาเด้้อหล่่า HUSO



ประวัติิ
• Timeline	2560-2564

• อัตลักษณ์

• จุดเช่็คอินคณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์

การลงทะเบียนเรียน 
	 1	 กำาหนดการิลงทะเบีย์นเริีย์น	ปัริะจำาภาคต�น	ปัีการิศิึกษา	2564

	 2	 โปัริแกริมการิศิึกษา

	 3	 REQ	Online	บริิการิย์ื�นคำาริ�องออนไลน์

	 4	 วิิธีการิลงทะเบีย์น	สำาหริับนักศิึกษาช่ั�นปัีที�	1

การจััด้การเรียนการสอนและการสอบ

	 1	 การิจัดการิเริีย์นการิสอน	ริะดับปัริิญญาตริี	

	 	 คณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์	

	 	 ปัริะจำาภาคการิศิึกษาต�น	ปัีการิศิึกษา	2564

	 2	 ด�านการิริาย์งานผู้ลการิศิึกษา

	 3	 การิขอตริวิจสอบริะดับคะแนนสอบไล่

การสำาเร็จัการศึึกษา

	 1	 เงื�อนไขการิสำาเริ็จการิศิึกษา

ข้้อมูลสำาคืัญที�นักศึึกษาคืวรทราบ
	 1	 การิพ�นสภาพการิเปั็นนักศิึกษาและหลักเกณฑิ์การิขอคืนสภาพ

นักศิึกษา

	 2	 การิลาพักการิศิึกษา

	 3	 การิขอลาออกจากการิเปั็นนักศิึกษา

	 4	 บริิการิย์ื�นคำาริ�องผู้่าน	HUSO	One-Stop	Service
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ง

	 5	 ทุนการิศิึกษา	และกองทุนก้�ย์ืมเพ่�อการิศิึกษา

	 6	 โทษวิินัย์นักศิึกษา

	 7	 สิทธิปัริะโย์ช่น์

สิ�งสนับสนุนการเรียนรู้
	 1	 สิ�งอำานวิย์ควิามสะดวิกในการิเริีย์นออนไลน์

	 2	 อบริมโปัริแกริมที�จำาเปั็นสำาหริับการิเริีย์นออนไลน์

	 3	 English	Corner

ข้้อมูลการติิด้ติ่อ
	 1		 ช่่องทางการิติดต่อ	คณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์

	 2		 ช่่องทางการิติดต่อกลุ่มจัดการิศิึกษา

	 3	 ช่่องทางการิติดต่อกลุ่มพัฒนานักศิึกษาและการิต่างปัริะเทศิ

	 4	 	กลุ่มสำาหริับนักศิึกษา
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ประวััติ

  ปรับปรุงโคืรงสร้างหลักสูติรและแบ่งหน่วยงาน รวมถึึงหน่วยงาน
ย่อยภายในคืณะ โด้ยแบ่งสาข้าวิชาออกเป็น 7 สาข้า
	 	 1.	 สาขาวิิช่าภาษาตะวิันตก

	 	 2.	 สาขาวิิช่าภาษาตะวิันออก

	 	 3.	 สาขาวิิช่าภาษาไทย์

	 	 4.	 สาขาวิิช่าภาษาอังกฤษ

	 	 5.	 สาขาวิิช่ามนุษย์ศิาสตริ์

	 	 6.	 สาขาวิิช่าสังคมศิาสตริ์

	 	 7.	 สาขาวิิช่าสาริสนเทศิศิาสตริ์

  คืณะมนุษยศึาสติร์และสังคืมศึาสติร์ มหาวิทยาลัยข้อนแก่น 
ก่อติั�งเมื�อวันที� 18 กรกฎาคืม พ.ศึ. 2521	และในปัีนี�คริบริอบ	43	ปัี	
ซึ่ึ�งคณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์ ได�สริ�างผู้ลงานที�โดดเด่น 

ไวิ�มากมาย์	เริาจะพาน�อง	ๆ 	ไปัทำาควิามริ้�จักคณะผู้่านไทม์ไลน์ผู้ลงาน

โดดเด่นในริอบ	5	ปัี	ย์�อนหลังกันค่ะ

ปี 

2560

2017
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ปี 

2561

2018
2
5
6
1

  คืรบรอบ 40 ปี คืณะมนุษยศึาสติร์และสังคืมศึาสติร์ โดย์ในปัีนี�เริาได�
จัดงานเฉลิมฉลองอย่์างยิ์�งใหญ่	 ทั�งจัดพิธีบริริพช่าอุปัสมบท	 และจัดงาน 

คืนส้่เหย์�าศิิษย์์เก่าคณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์	อีกด�วิย์
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รายงานการสรปุผลการด าเนินโครงการ 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ครั้งที่ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 

ณ อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี 

2562
2019

2
5
6
2

  จััด้งานประชุมวิชาการระด้ับนานาชาติิมนุษยศึาสติร์ 
และสังคืมศึาสติร์ (IC-HUSO)

  มข้. ยกคืณะเยือนจัีน เปิด้เวทีให้ นศึ.จัีน โชว์ทักษะภาษาไทย 
คืรั�งที� 10 ณ มณฑลยนูนาน สำานักบริิการิวิชิ่าการิ	ร่ิวิมกบัคณะมนษุย์
ศิาสตริ์ฯ	วิิทย์าลัย์นานาช่าติ	และศิ้นย์์ภาษาอาเซึ่ีย์น	มข.จัดปัริะกวิด

สุนทริพจน์และทักษะภาษาไทย์	 ให�แก่	 นศิ.จีน	ณ	 วิิทย์าลัย์เตีย์นฉือ	 

มหาวิิทย์าลัย์ย์้นนาน	ปัริะเทศิจีน
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2
5
6
3

  วารสารสังคืมลุ่มนำ�าโข้ง 
“Journal of Mekong Societies” 
ได้้รับการติอบรับให้เข้้าสู่ฐานข้้อมูล 
Scopus

  โคืรงการสนบัสนนุทนุวจิัยั ประจัำาปงีบประมาณเงนิรายได้้ พ.ศึ. 2563 
กำาหนดให�พ่�นที�อำาเภอกริะนวินเป็ันพ่�นที�วิิจัย์ของคณะมนุษย์ศิาสตริ์และ

สังคมศิาสตริ์

ปี 

2563

2020

  คืณมนษุยศึาสติร์และสงัคืมศึาสติร์ ลงนามคืวามรว่มมอืทางวชิาการ 
(MOU) ริ่วิมเปั็นภาคีเคริือข่าย์	ริะหวิ่าง	3	สถาบัน	ได�แก่	คณะมนุษย์ศิาสตริ์
และสงัคมศิาสตริ	์มหาวิทิย์าลัย์ขอนแกน่	คณะมนษุย์ศิาสตริแ์ละสงัคมศิาสตริ์	

มหาวิิทย์าลัย์สงขลานคริินทริ์	

(วิิทย์าเขตปััตตานี)	 และคณะ

มนุษย์ศิาสตร์ิ	 มหาวิิทย์าลัย์

เช่ีย์งใหม่	 เพ่�อพัฒนาองค์กริ 

ได�อย์่างมีปัริะสิทธิภาพส้งสุด
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  รศึ.ด้ร.อรทัย เพียยุระ 
คืณบดี้คืณะมนุษยศึาสติร์และ
สังคืมศึาสติร์ เข้้ารับรางวัล
บุคคลตัวิอย่์างแห่งปีัและริางวัิล

ควิามดีตอบแทนคุณแผู่้นดิน	

ปัริะจำาปัี	2564

ปี 

2564
2021

2
5
6
4

  อคัืรราชทตูิที�ปรึกษาญี�ปุ�นประจัำาประเทศึไทย เยอืนคืณะมนุษยศึาสติร์
และสังคืมศึาสติร์ เพ่�อหาริือควิามริ่วิมมือทางด�านญี�ปัุ�นศิึกษา
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  จัากการจััด้อันดั้บข้อง THE World University Rankings by 
Subject ในปี 2021 สาขาสังคมศิาสตริ์	มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	ถ้กจัดให�อย์้่
อันดับ	4	ของปัริะเทศิ	และ	601+	ของโลก

  คืณะมนุษยศึาสติร์และสังคืมศึาสติร์ ร่วมลงนามบันทึกข้้อติกลง
คืวามร่วมมือการข้ับเคืลื�อนศึูนย์สร้างสุข้ผูู้้สูงอายุจัังหวัด้ข้อนแก่น  
(Anti Ageing Activity)

  คืณะมนุษยศึาสติร์และสังคืมศึาสติร์มีส่วนร่วมในการจััด้ทำาเว็บไซต์ิ 
U2T ภาษาอังกฤษ สะท�อนผู้ลการิดำาเนินส้่การิพัฒนาที�ยั์�งย์ืนตามเกณฑิ์
สหปัริะช่าช่าติ	SDGs	โดย์มีสว่ินริว่ิมในกริะบวินการิจัดทำาไม่วิา่จะเป็ันการิแปัล

ภาษาและการิออกแบบปั้าย์แบนเนอริ์
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ประกอบด้้วย 
 K	หมาย์ถึง	Knowledge		 คือ	มีควิามริ้�	ควิามเช่ี�ย์วิช่าญในสาขาวิิช่าที�ศิึกษา	

 I	หมาย์ถึง	International		 คือ	มีควิามสามาริถในการิใช่�ภาษาต่างปัริะเทศิ

	 	 	 	 	 	 	 	 					และการิสื�อสาริข�ามวิัฒนธริริม	

 N	หมาย์ถึง	Noble 	 	 	 คือ	มีคุณธริริม	จริิย์ธริริม	

 D	หมาย์ถึง	Digital			 	 คอื	มทีกัษะในการิใช่�เทคโนโลย์สีาริสนเทศิและการิริ้�เทา่ทนัสื�อ

อััตลักษณ์
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จุดีเช็็คอัินุ
คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1 หน้าคืณะ 
	 	 คณะมนุษย์ศิาสตร์ิและสังคมศิาสตร์ิ	ฝั่ั�งตริงข�ามกับศิ้นย์์อาหาริและบริิการิ	 4	 (อาคาริ

จอดริถที�	1)	ที�ช่าวิ	HUSO	เริีย์กกันวิ่าหน�าคณะ	เริามีสถานที�เท่	ๆ	ไวิ�ให�ถ่าย์ริ้ปัเช่็คอินกันด�วิย์

ลาน HUSO KKU

ป้้ายหน้าคณะ
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 2 อาคืารรัตินพิทยา 
	 	 อาคาริที�ตั�งตริะหง่านอย์้่ด�านหน�าคณะ	มักเริีย์กกันวิ่า	ตึก	9	ช่ั�น	หริือ	อาคาริริัตนพิทย์า	

เปั็นศิ้นย์์ริวิมของการิให�บริิการินักศิึกษา	ทั�งย์ังสามาริถมาติดต่ออาจาริย์์ได�ที�นี�เลย์

 3 พระพุทธปฐมปวัติติญาณ 
	 	 พริะพุทธริ้ปัที�เปั็นสิ�งศิักดิ�สิทธิ�ปัริะจำาคณะ	และย์ังเปั็นสิ�งย์ึดเหนี�ย์วิจิตใจของช่าวิ	HUSO	

นักศิึกษาอย์่าลืมมาไหวิ�พริะขอพริเพ่�อควิามเปั็นสิริิมงคลกันด�วิย์นะ
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 4 ศึาลาก้านข้อง 
	 	 ลานทำากิจกริริมกลางแจ�ง	อากาศิถ่าย์เท	หมดโควิิดเมื�อไหริ่ไวิ�มาทำากิจกริริมริ่วิมกัน!

 5 โรงอาหาร 
	 	 คณะเริามีโริงอาหาริกวิ�างขวิางไวิ�บริิการินักศิึกษา	 แถมริ�านข�าวิยั์งอริ่อย์	 สะอาดและ 

ริาคาถ้ก	เริีย์กได�วิ่าอาหาริถ้กปัากและย์ังปัริะหย์ัดเงินในกริะเปั๋าอีกต่างหาก
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 6 อาคืาร HS05 
	 	 อาคาริเริีย์นของนักศิึกษาจะจัดการิเริีย์นการิสอนกันที�อาคาริ	HS05	โดย์จะอย์้่ด�านหลัง

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

 7 ป้ายด้้านหลังคืณะ 
	 	 อกีหนึ�งสถานที�ที�บง่บอกวิา่คณุมาถงึคณะมนษุย์ศิาสตริแ์ละสงัคมศิาสตริแ์ล�วิ	ช่าวิ	HUSO	

อย์่าลืมแวิะไปัถ่าย์ริ้ปัเช่็คอินอวิดเพ่�อน	ๆ	กัน
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การลงทะเบียนุเรียนุ

กิจักรรม วัน/เด้ือน/ปี

นัักศึึกษาที่่�รหัสข้�นัต้้นัด้้วย 64
• 	 ลงทะเบีย์น/ยื์นยั์นวิิช่าผู่้านเว็ิบไซึ่ต์

9	-	11	กริกฎาคม	2564

เปิิด้ภาคการศึึกษา 12	กริกฎาคม	2564

ล่งที่ะเบี่ยนัช้้า/เพิ่่�มวิช้าเรียนั/พิ่่มพิ่์ใบีแจ้้งยอด้ฯ/
ช้ำาระเงินัต้ามใบีแจ้้งยอด้กำาหนัด้

12	–	20	กริกฎาคม	2564

ถอนัวิช้าปิกต้ิผ่่านัเว็บีไซต้์ 12	กริกฎาคม	-	6	สิงหาคม	2564

ถอนัวิช้าโด้ยได้้สัญล่ักษณ์์ W 
(ย่�นัคำาร้องออนัไล่นั์ผ่่านั https://req.kku.ac.th)

9	สิงหาคม	–	3	กันย์าย์น	2564

 1 กำาหนด้การลงทะเบียนเรียน ประจัำาภาคืติ้น ปีการศึึกษา 2564

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

 2 โปรแกรมการศึึกษา 

	 	 โปัริแกริมการิศิึกษาภาคต�น	ปัีการิศิึกษา	2564	สำาหริับนักศิึกษาคณะมนุษย์ศิาสตริ์และ

สงัคมศิาสตริ	์(โปัริแกริมการิศิกึษาสำาหริบัการิลงทะเบยี์นในภาคการิศิกึษาตอ่ไปั	สามาริถดไ้ด�จาก

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

นักศึึกษาที�รหัสข้ึ�นติ้นด้้วย 64
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 3 REQ Online บริการยื�นคืำาร้องออนไลน์

 4 วิธีการลงทะเบียน สำาหรับนักศึึกษาชั�นปีที� 1  

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

• ลงทะเบีย์นเริีย์นมากกวิ่า/น�อย์กวิ่า

ที�กำาหนด	ปั.ตริี

• ลงทะเบีย์นข�ามริะบบ

• ลงทะเบีย์นเริีย์นวิิช่าเริีย์นภาคการิศิึกษา

พิเศิษโดย์ย์กเวิ�นเงื�อนไขเปั็นกริณีพิเศิษ

• ถอนริาย์วิิช่า	โดย์ได�สัญลักษณ์	W

• ผู้่อนผู้ันค่าธริริมเนีย์มการิศิึกษา

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

• แก�ไขตัวิสะกดช่ื�อ-นามสกุล	ภาษาอังกฤษ

• ลาพักการิศิึกษา

• ลาออกจากการิเปั็นนักศิึกษา

• คืนสภาพนักศิึกษา

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

Login เข้้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนรายวิชา
ติามโปรแกรมการศึึกษา

ภายในระยะเวลาติามปฏิิทินการศึึกษา
ที�มหาวิทยาลัยกำาหนด้

เมื�อลงทะเบียนคืรบแล้ว
ยืนยันการลงทะเบียนเรียน 2 คืรั�ง

ระบบจัะแจั้งว่า
“ระบบทำารายการสำาเร็จั”

1

2

3

4

Username : รหัสประจัำาติัวนักศึึกษา
Password : เลข้ที�ประจัำาติัวประชาชน

*	หากมีปัญัหาการิลงทะเบีย์นเรีิย์นติดต่อกลุ่มจัดการิศึิกษา	ริะดับปัริิญญาตรีิ	โทริศัิพท์	0	4320	4537	หริอื	08	9715	2002
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การจัดีการเรียนุการสอันุ

และการสอับ

 1 การจััด้การเรียนการสอน ระด้ับปริญญาติรี คืณะมนุษยศึาสติร์และ
  สังคืมศึาสติร์ ประจัำาภาคืการศึึกษาติ้น ปีการศึึกษา 2564

ริูปแบบการิจััด
การิเริียื่นการิสอน

การิทำำากิจักริริม
ของหลักสูตริ

ริะบบสหกิจัศึึกษา
คำณะมนุษยื่ศึาสตริ์ ฯ 

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

ริะบบฝึึกงาน 
คำณะมนุษยื่ศึาสตริ์ฯ

การิเริียื่นการิสอนจัะเป็นการิสอน
ออนไลน์เป็นหลัก โดยื่ใช้้ 

KKU e-Learning ของมหาวิิทำยื่าลัยื่

หลักสูตริจััดทำำาแผนการิจััดการิทำำา
กิจักริริม เพื่่�อแจั้งให้นักศึึกษาทำริาบ 

สหกิจัศึึกษา
(Co-operative Education)

การิฝึึกงาน
(Practicum)
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การฝึึกงาน (Practicum)

คืุณสมบัติิข้องนักศึึกษา

1 นักศิึกษาสังกัดคณะมนุษย์ศิาสตริ์และ

สังคมศิาสตริ์	ช่ั�นปัีที�	1	ขึ�นไปั

2 ริะย์ะเวิลาในการิปัฏิิบัติงาน/การิฝั่ึกงาน

ขึ�นอย์้่กับโคริงสริ�างของหลักส้ตริ

ที�นักศิึกษาสังกัด

3 ได�ริับควิามย์ินย์อมจากผู้้�ปักคริอง	

และผู้่านควิามเห็นช่อบจากปัริะธาน

คณะกริริมการิบริิหาริหลักส้ตริ

สหกิจัศึึกษา (Co-operative Education)

คืุณสมบัติิข้องนักศึึกษา

1. นักศึิกษาคณะมนุษย์ศิาสตร์ิและ

สังคมศิาสตร์ิ	ชั่�นปัีที�	4

2. เปั็นนักศิึกษาที�มีควิามปัริะพฤติดี	และมี

ริะดับคะแนนเฉลี�ย์สะสมไม่ตำ�ากวิ่า	2.00	

จนถึงวิันสมัคริเข�าริ่วิมสหกิจศิึกษา

3. ต�องผู่้านการิอบริมเพ่�อเตรีิย์มควิามพริ�อม

ก่อนการิออกไปัปัฏิิบัติงานสหกิจศิึกษา	

ที�คณะฯ	ริับริองไม่น�อย์กวิ่า	30	ช่ั�วิโมง

และต�องมีเวิลาเข�ารัิบการิอบริมไม่น�อย์กว่ิา

ริ�อย์ละ	80	ของเวิลาการิอบริมทั�งหมด

4. ริะย์ะเวิลาการิปัฏิิบัติสหกิจศิึกษา

ไม่น�อย์กวิ่า	16	สัปัดาห์ต่อเนื�อง

5. ได�ริับควิามย์ินย์อมจากผู้้�ปักคริอง	

และผู้่านควิามเห็นช่อบจากปัริะธาน

คณะกริริมการิบริิหาริหลักส้ตริ/

ปัริะธานคณะกริริมการิ

สหกิจศิึกษาของหลักส้ตริ

 2 ด้้านการรายงานผู้ลการศึึกษา

  นักศิึกษาสามาริถด้ผู้ลการิศิึกษาที�เวิ็บไซึ่ต์	 	 	 	 reg.kku.ac.th   	 ตามกำาหนดปัฏิิทิน 

การิศิกึษาของมหาวิทิย์าลยั์กำาหนด	สว่ินริาย์งานผู้ลการิศิกึษาจะจดัสง่ให�ผู้้�ปักคริองของนกัศึิกษา

ตามที�อย์้่ที�นักศิึกษาแจ�งไวิ�ในริะบบของมหาวิิทย์าลัย์
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 3 การข้อติรวจัสอบระด้ับคืะแนนสอบไล่

นัักศึึกษาจ้ะต้้องย่�นัคำาร้อง Online ผ่่านัเว็บีไซต้์ของระบีบี HUSO One-Stop Services
โด้ยนัักศึึกษา ย่�นัแบีบีฟอร์มขอให้ต้รวจ้สอบีระด้ับีคะแนันัสอบีไล่ ่ภายในั 3 สัปิด้าห์

หล่ังจ้ากการปิระกาศึผ่ล่สอบีไล่่วิช้านัั�นั

หากม่การแก้ ไขให้นัำาเสนัอคณ์ะกรรมการปิระจ้ำาคณ์ะ พิ่่จ้ารณ์ารับีรองการแก้ ไข

ผู้ลการติรวจัสอบ

เง่�อนไข้การสำาเร็จั
การศึึกษา 

(นักศิึกษาที�คาดวิ่าจะ

สำาเริ็จการิศิึกษาสามาริถ

ย์ื�นคำาริ�องออนไลน์ได�ที�)	

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

kku_sdm/

1.	มีคุณสมบัติคริบตามเงื�อนไขในริะเบีย์บ 

วิ่าด�วิย์การิศิึกษาขั�นปัริิญญาตริี	 พ.ศิ.	

2562	 และมีริะดับคะแนนสะสมไม่ตำ�ากวิ่า	

2.00	 และมีริะดับคะแนนเฉลี�ย์วิิช่าเฉพาะ

ของหลักส้ตริไม่ตำ�ากวิ่า	 2.00	 หริือ	 C	 

ทุกริาย์วิิช่า

ระเบียบ มข้. ว่าด้้วย 
การศึึกษาข้ั�นปริญญาติรี 

พ.ศึ. 2562

2.	นักศึิกษาทุกคนจะต�อง	 “สอบผู่้าน” 
การิทดสอบคอมพิวิเตอร์ิและเทคโนโลย์ี

ขั� นพ่�นฐาน	 สำาหริับนักศิึกษาริะดับ

ปัริิญญาตรีิ	 (การิจัดสอบจะมีขึ�นทุกเดือน 

ไม่เวิ�นช่่วิงปัิดภาคการิศิึกษา) สมัคริสอบได�ที�	

https://ltic.kku.ac.th/home/

การสำาเร็จการศึกษา

 1 เง่�อนไข้การสำาเร็จัการศึึกษา
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เง่�อนไข้การสำาเร็จั
การศึึกษา

(นักศิึกษาที�คาดวิ่าจะสำาเริ็จ

การิศิึกษาสามาริถย์ื�น

คำาริ�องออนไลน์ได�ที�)	

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

kku_sdm/

3.	นักศิึกษาทุกคนที�เข�าศิึกษาตั�งแต่

ปัีการิศิึกษา	57	เปั็นต�นไปั	ต�องได�ริับ

การิทดสอบหรืิอปัริะเมินสมริริถนะทาง

ภาษาอังกฤษก่อนสำาเริ็จการิศิึกษา	

ผู้ลสอบภาษาอังกฤษที�ใช่�เปั็นส่วินหนึ�ง

ของการิสำาเริ็จการิศิึกษา	ปัริะกอบด�วิย์

ผู้ลสอบมาตริฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	(KEPT),	TOEFL,

IELTS,	TOEIC

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

4.	นักศิึกษาทุกคนที�เข�าศิึกษาตั�งแต ่

ปัีการิศิึกษา	64	เปั็นต�นไปั	ต�องเข�าริ่วิม

กิจกริริมคริบ	3	ด�าน	และริวิมทั�งสิ�น 

ไม่น�อย์กวิ่า	60	หน่วิย์กิจกริริม		 

ตลอดริะย์ะเวิลาการิศิึกษา	โดย์เข�าริ่วิม

กิจกริริมคริบทั�ง	3	ด�าน	ดังนี�

• ด�านการิพัฒนาศิักย์ภาพตนเอง

• ด�านการิพัฒนานิเวิศิและสังคม

• ด�านการิพัฒนาจิตใจ

หลักเกณฑิ์การิเข�าริ่วิม

กิจกริริมของนักศิึกษา

ริาย์ละเอีย์ด

เพิ�มเติมที�เวิ็บไซึ่ต์	

https://kku.world/
4l6l3
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ข้้อัมูลสำาคัญ

ที�นุักศึกษาควัรทราบ

 1 การพ้นสภาพการเป็นนักศึึกษาและหลักเกณฑ์การข้อคืืนสภาพนักศึึกษา
  สามาริถด้ริาย์ละเอีย์ดหลักเกณฑิ์ผู้่านเวิ็บไซึ่ต์	 คณะมนุษย์ศิาสตร์ิและสังคมศิาสตร์ิ	

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

วิธีการข้อคืืนสภาพนักศึึกษา	 นักศึิกษายื์�นคำาริ�อง	Online	 ผู่้าน	 “ระบบยื�นคืำาร้องทางการศึึกษา”
https://req.kku.ac.th/	และแนบไฟล์เอกสาริ	Online	หลักฐานที�ใช้ประกอบการพิจัารณา ด้ังนี�

หลักเกณฑ์และ
วิธีการข้อคืืน

สภาพนักศึึกษา

ระเบ่ียบี มข. ว่าด้้วยการศึึกษา
ขั�นัปิริญญาต้รี พิ่.ศึ. 2562

หัวข้้อ การพ้นสภาพนักศึึกษา/
การข้อคืืนสภาพนักศึึกษา

1.	ยื์�นคำาริ�องขอคืนสภาพนักศึิกษา

2.	หนังสือยิ์นย์อมจากผู้้�ปักคริอง

3.	สำาเนาบัตริปัริะช่าช่น

4.	ใบริาย์งานผู้ลการิศึิกษา	(Transcript)

5.	ใบรัิบริองแพทย์์

 2 การลาพักการศึึกษา

  การิลาพักการิศิึกษา	 นักศึิกษาจะได�รัิบอนุญาตให�ลาพักการิศึิกษา	 ได�ครัิ�งละไม่เกิน	 1	

ภาคการิศิึกษา	 ย์กเวิ�นมีเหตุจำาเปั็นหรืิอเหตุสุดวิิสัย์	 อาจให�ลาพักการิศิึกษาได�	 ในกริณี	 ดังนี�	 

(1)	 ถ้กเกณฑิ์หรืิอริะดมเข�าริับริาช่การิทหาริ	 (2)	 ได�ริับทุนแลกเปัลี�ย์นนักศึิกษาริะหว่ิางปัริะเทศิ

หริือทุนอื�นใด	 ซึ่ึ�งมหาวิิทย์าลัย์เห็นควิริสนับสนุน	 (3)	 เหตุผู้ลควิามจำาเป็ันอื�นที�คณะเห็นสมควิริ	

โดย์นักศิึกษาย์ื�นคำาริ�อง	Online	ผู้่าน	“ระบบยื�นคืำาร้องทางการศึึกษา” https://req.kku.ac.th/  
เลือกหัวิข�อปัริะเภทคำาริ�อง	ลาพักการศึึกษา 
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ระเบ่ียบี ว่าด้้วยการล่า 
การพ้ิ่นัสภาพิ่นัักศึึกษา/

การขอค่นัสภาพิ่นัักศึึกษา

ระบีบีย่�นัคำาร้อง
ที่างการศึึกษา 

https://req.kku.ac.th

ระบีบีบีริหารจั้ด้การ
หน่ั�สินันัักศึึกษา 

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

หลักฐานที�ใช้ประกอบการพิจัารณา (แนบไฟล์เอกสาร Online) ดั้งนี�

1.	คำาริ�องการิลาพักการิศิึกษา		 	

2.	ใบริับริองแพทย์์	

3.	หลักฐานที�เช่ื�อถือได�	เช่่น	หนังสือริับริองจากผู้้�ปักคริอง	หลักฐานแสดงการิได�ริับทุน

4.	หลักฐานแสดงการิปัลอดหนี�สินค�างช่ำาริะต่อมหาวิิทย์าลัย์	โดย์การิตริวิจสอบหนี�สิน	

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

  3 การข้อลาออกจัากการเป็นนักศึึกษา

  นักศึิกษาต�องยื์�นคำาริ�อง	Online	ผู่้าน	“ระบบยื�นคืำาร้องทางการศึึกษา”	https://req.kku.ac.th/

ระบีบีย่�นัคำาร้อง
ที่างการศึึกษา

https://req.kku.ac.th

ระบีบีบีริหารจั้ด้การ
หน่ั�สินันัักศึึกษา 

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

หลักฐานที�ใช้ประกอบการพิจัารณา (แนบไฟล์เอกสาร Online) ดั้งนี�

1.	คำาริ�องการิลาพักการิศิึกษา		 	

2.	ใบริับริองแพทย์์	

3.	หลักฐานที�เช่ื�อถือได�	เช่่น	หนังสือริับริองจากผู้้�ปักคริอง	หลักฐานแสดงการิได�ริับทุน

4.	หลักฐานแสดงการิปัลอดหนี�สินค�างช่ำาริะต่อมหาวิิทย์าลัย์	โดย์การิตริวิจสอบหนี�สิน	

				ในริะบบ	https://reg2.kku.ac.th/kku_sdm
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 4 บริการยื�นคืำาร้องผู้่าน HUSO One-Stop Service 

บริการยื�นคืำาร้องออนไลน์
https://hs-service.kku.ac.th/

ประเภทคืำาร้อง
วัน เวลา ที�สามารถึยื�นได้้
ภาคืติ้น ภาคืปลาย

คำาริ�องขอหนังสือริับริองควิามปัริะพฤติ ตลอดเวิลาปัีการิศิึกษา

คำาริ�องขอสำาริองที�นั�งริาย์วิิช่า มิ.ย์.-	ก.ค. ธ.ค.-	ม.ค.

คำาริ�องขอหย์ุดเริีย์น ตลอดเวิลาปัีการิศิึกษา

คำาริ�องขอโอนย์�าย์สาขาวิิช่า พ.ค.-มิ.ย์. ธ.ค.

คำาริ�องขอโอนย์�าย์คณะ พ.ค.-มิ.ย์. ธ.ค.

คำาริ�องขอโอนย์�าย์สถาบัน พ.ค.-มิ.ย์. ธ.ค.

คำาริ�องขอเทีย์บโอนริาย์วิิช่า	(กริณีได�ริับอนุมัติให�โอนย์�าย์) พ.ค.-มิ.ย์. ธ.ค.

คำาริ�องขอเทีย์บโอนริาย์วิิช่า	(กริณีสอบเข�าศิึกษาใหม่) ก.ค. -

คำาริ�องขอให�ตริวิจสอบริะดับคะแนนสอบไล่ ธ.ค. พ.ค.

คำาริ�องขอเลื�อนสอบ ต.ค.-พ.ย์. มี.ค.-เม.ย์.

ขอลงทะเบีย์นเริีย์นซึ่ำ�าริาย์วิิช่าที�ผู้ลการิเริีย์นส้งกวิ่า	D+ มิ.ย์.-	ก.ค. ธ.ค.-	ม.ค.

ขอกักตัวิสอบ มิ.ย์.-	ก.ค. ธ.ค.-	ม.ค.

ขอสอบคอมพิวิเตอริ์เปั็นกริณีพิเศิษ ตลอดเวิลาปัีการิศิึกษา

ขอเปัลี�ย์นแปัลงริาย์วิิช่าโท/แจ�งริาย์วิิช่าโท ตลอดเวิลาปัีการิศิึกษา

ขอริักษาสถานภาพการิเปั็นการินักศิึกษา ก.ค.-ส.ค. ธ.ค.-ม.ค.

ขอเทีย์บโอนริาย์วิิช่าช่�าเปั็นกริณีพิเศิษ ตลอดเวิลาปัีการิศิึกษา

ขอเข�าเริีย์นริาย์วิิช่าใน	e-Learning	กริณีที�ลงทะเบีย์นช่�า ก.ค.-ส.ค. ธ.ค.-ม.ค.

ลาไม่เข�าริ่วิมกิจกริริมต่าง	ๆ	ของสหกิจศิึกษา พ.ย์. เม.ย์.
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 5 ทุนการศึึกษา และกองทุนกู้ยืมเพ่�อการศึึกษา

  5.1 ทุนการศึึกษา
	 	 มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นมีการิจัดสริริทุนการิศิึกษาแก่นักศิึกษาทุกริะดับช่ั�น	โดย์จัดเปั็นทุน

ปัริะเภท	ก.	 และปัริะเภท	 ข.	 ทั�งนี�นักศึิกษาสามาริถติดตามข่าวิสาริเริื�องทุนการิศึิกษาได�ที�กลุ่ม	

Facebook : กลุ่มนักศึึกษาทุนคืณะมนุษยศึาสติร์และสังคืมศึาสติร์ มข้.
  5.2 กองทุนกู้ยืมเพ่�อการศึึกษา
	 	 มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นดำาเนินการิด�านกองทุนก้�ย์ืมเพ่�อการิศิึกษาทั�งริาย์เก่าและริาย์ใหม่	

ทั�งนี�สามาริถติดตามข่าวิสาริ	 คุณสมบัติ	 ขั�นตอนในการิยื์�นเรืิ�องได�ที�	Fanpage Facebook : 
KKU-Studentloan

 6 โทษวินัยนักศึึกษา

  เกณฑก์ารพจิัารณาโทษวนิยันกัศึกึษาที�กระทำาผู้ดิ้กฎจัราจัรภายในมหาวทิยาลยัข้อนแกน่ 
ประกาศึมหาวิทยาลัยข้อนแก่น ฉบับที� 2063/2563	 ทั�งนี�หากนักศิึกษากริะทำาผู้ิดกฎจริาจริ 
ในมหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นนักศึิกษาจะมีโทษทางวิินัย์	สามาริถศึิกษาริาย์ละเอีย์ดลักษณะการิกริะทำา 

ผู้ิดเกณฑิ์ต่าง	ๆ	เพิ�มเติมได�ที�	https://sac.kku.ac.th/servicesac/rddata/18.pdf

 7 สิทธิประโยชน์

  7.1	กรณีเสียชีวิติ	 ตามปัริะกาศิมหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นที�	 1368/2563	 หลักเกณฑ์ิ	 
แนวิปัฏิิบัติ	 และอัตริาการิจ่าย์เงินช่่วิย์เหลือกริณีนักศึิกษาปัริะสบเหตุหริือปัริะสบภัย์ต่าง	 ๆ	 

โดย์ทาย์าทโดย์ช่อบธริริมตามกฎหมาย์	หริือนักศึิกษาสามาริถยื�นเร่�องข้อรับคืวามช่วยเหลือได้้
ภายใน 180 วัน นับตัิ�งแต่ิวันประสบเหตุิ ประสบภัย หร่อเสียชีวิติ 

เกณฑ์การพิจัารณาโทษวินัยนักศึึกษา
ที�กระทำาผู้ิด้กฎจัราจัรภายใน

มหาวิทยาลัยข้อนแก่น 
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  7.2	หลักเกณฑ์ แนวปฏิิบัติิ และอัติราการจั่ายเงินช่วยเหลือ กรณีนักศึึกษาติิด้เชื�อไวรัส
โคืโรนา สายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19)	 มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นมีมาตริการิในการิช่่วิย์เหลือ
นักศิึกษาตามปัริะกาศิมหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นที�	191/2564	ดังนี�

	 	 	 1.	 นักศิึกษาที�ได�รัิบการิตริวิจพิส้จน์ทางห�องปัฏิิบัติการิและพบเชื่�อไวิรัิสหริือมี 

ใบริับริองแพทย์์จากโริงพย์าบาลของริัฐหริือหน่วิย์งานของริัฐที�เชื่�อถือได�ว่ิาติดเชื่�อไวิรัิสมีสิทธิ 

ได�ริับเงินช่่วิย์เหลือค่าริักษาพย์าบาลตามที�จ่าย์จริิงไม่เกิน	50,000	บาท

	 	 	 2.	 นักศิึกษาที�เจ็บปั�วิย์ด�วิย์ภาวิะโคม่า	 หริือ	 ภาวิะสมองตาย์และริะบบปัริะสาท 

ล�มเหลวิ	หริอื	การิเจบ็ปั�วิย์ริะย์ะสดุท�าย์ซึ่ึ�งแพทย์์ริะบวุิา่ไมส่ามาริถริกัษาให�หาย์ได�	หริอืเป็ันสาเหตุ

ทำาให�เสีย์ช่ีวิิตโดย์มีสาเหตุหลกัมาจากการิติดเช่ื�อไวิริสัให�ทาย์าทมีสิทธิได�ริบัเงนิช่่วิย์เหลือจำานวิน	

500,000	บาท	ซึ่ึ�งต�องเปั็นทาย์าทโดย์ช่อบธริริมตามกฎหมาย์	

	 ทั�งนี�ต�องไม่เกิดจากควิามจงใจโดย์กริะทำาการิให�ตนได�ริับเชื่�อ	 หริือกริะทำาการิโดย์ปัริะมาท

เลินเล่ออย์่างริ�าย์แริงเปั็นเหตุให�ตนต�องติดเช่ื�อไวิริัส	เช่่น	ฝั่�าฝั่ืนมาตริการิปั้องกันการิติดเช่ื�อของ

หน่วิย์งานริัฐ

	 	 7.3	การให้บริการศึูนย์สุข้ภาพ
	 	 มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่นได�จัดบริิการิหน่วิย์คัดกริองปัฐมภ้มิ	 โริงพย์าบาลศิรีินคริินทร์ิ 

เพ่�อให�บริิการิแก่นกัศิกึษาทุกคณะ	สามาริถใช่�บริิการิตริวิจรัิกษาได�ที�หนว่ยบริการปฐมภูมนิกัศึกึษา 
(ศึูนย์นักศึึกษาหลังคือมเพล็กซ์ และหอแปด้หลัง) ตั�งแต่	8.00	น.	ถึง	16.00	น.	(แพทย์ออกติรวจั
รักษาเวลา 9.00 น. ถึึง 16.00 น.) หย์ุดวิันหย์ุดริาช่การิ
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	 	 คณะได�จัดเตริีย์มอุปักริณ์ไวิ�ให�นักศิึกษาสำาหริับใช่�ในการิเริีย์นออนไลน์	

	 	 	 -	 Notebook	ให�ย์ืม	350	เคริื�อง

	 	 	 -	 ย์ื�นคำาริ�องได�ที�	HUSO	One-Stop	Service

สิ�งสนุับสนุุนุการเรียนุรู้

 1 สิ�งอำานวยคืวามสะด้วกในการเรียนออนไลน์

บริการยื�นคืำาร้องออนไลน์
HUSO One-Stop Service

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

KKU
e-Learning 

Google
Classroom

เปัริีย์บเสมือนห�องเริีย์น

บนริะบบออนไลน์

 2 อบรมโปรแกรมที�จัำาเป็นสำาหรับการเรียนออนไลน์ 

Hangouts
Meet

Zoom

สำาหริับการิปัริะชุ่มทางวิิดีโอ

ควิามละเอีย์ดส้ง

ริองริับผู้้�เข�าริ่วิมได�ส้งสุด	100	คน

สามาริถจัดปัริะชุ่มหริือสัมมนา	 

ได�ทางออนไลน์	โดย์ใช่�คอมพิวิเตอริ์	

สมาริ์ทโฟน	หริือแท็บเล็ต	สามาริถใช่�

ปัริะชุ่มได�ทั�งแบบมีภาพและวิิดีโอ
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 3 English Corner

	 	 เปัน็โคริงการิที�จดัขึ�นเพ่�อให�นกัศิกึษาและบคุลากริของคณะมนษุย์ศิาสตริแ์ละสงัคมศิาสตริ์	

มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	 ได�มีพ่�นที�และโอกาสฝึั่กฝั่นการิใช่�ภาษาอังกฤษจากการิรัิบคำาปัริึกษา 

เกี�ย์วิกบัการิใช่�ภาษาองักฤษโดย์เจ�าของภาษา	การิทำากจิกริริมทั�งในเชิ่งวิชิ่าการิและไมเ่ปัน็วิชิ่าการิ

ริ่วิมกับเจ�าของภาษา	 และอื�น	 ๆ	 ซึ่ึ�งจะช่่วิย์ส่งเสริิมให�คณะได�มีสภาพแวิดล�อมที�เปั็นนานาช่าติ 

มากย์ิ�งขึ�น

   กิจักรรม/การบริการ
	 	 	 -	 กิจกริริมนันทนาการิเพ่�อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศิึกษาและบุคลากริ

	 	 	 -	 ให�คำาปัริึกษาเกี�ย์วิกับการิใช่�ทักษะภาษาอังกฤษโดย์อาจาริย์์เจ�าของภาษา

	 	 	 -	 กิจกริริมเริีย์นริ้�ภาษาอังกฤษผู้่านสื�อออนไลน์

	 	 	 -	 บริิการิแปัลบทคัดย์่อ	(ไทย์-อังกฤษ)	และตริวิจทานบทควิามทางวิิช่าการิ	

	 	 	 	 งานวิิจัย์	ภาษาอังกฤษ
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ข้้อัมูลการติดีต่อั

	 	 ให�บริิการิด�านการิตอบคำาถามในการิลงทะเบีย์น	เพิ�ม/ถอน	ริาย์วิิช่า	

	 	 การิฝั่ึกงาน/สหกิจศิึกษา	การิริับเข�า	เปั็นต�น

	 	 ให�บริิการินักศิึกษาด�านการิจัดกิจกริริมเสริิมหลักส้ตริ	วิินัย์นักศิึกษา	สวิัสดิการิต่าง	ๆ	

	 	 ที�เกี�ย์วิข�อง	

https://huso.kku.ac.th

คณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์	มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น

husokku.info@gmail.com	

043-009-700	ต่อ	45888	

งานวิชาการ มนุษยศึาสติร์ มข้.

กลุ่มพัฒนานักศึึกษาและการติ่างประเทศึ คืณะมนุษยศึาสติร์และสังคืมศึาสติร์

 1 ช่องทางการติิด้ติ่อ คืณะมนุษยศึาสติร์และสังคืมศึาสติร์

 2 ช่องทางการติิด้ติ่อกลุ่มจััด้การศึึกษา งานวิชาการ

 3 ช่องทางการติิด้ติ่อกลุ่มพัฒนานักศึึกษาและการติ่างประเทศึ
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Scan QR Code นี�เพ่�อเข้้าร่วมกลุ่ม 
HUSO รหัส 64 คืณะมนุษยศึาสติร์และสังคืมศึาสติร์

Scan QR Code นี�เพ่�อเข้้าร่วมกลุ่ม 
ผูู้้ปกคืรองข้องนักศึึกษารหัส 64

  2. กลุ่มผูู้้ปกคืรองผูู้้ปกคืรองข้องนักศึึกษารหัส 64 
	 	 	 สามาริถเข�ากลุ่ม	LINE	เพ่�อเปัน็ช่่องทางในการิติดตอ่สื�อสาริริะหว่ิางกลุ่มผู้้�ปักคริอง	 

	 	 	 และคณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์	โดย์สแกนจาก	QR	Code

  1. กลุ่มสำาหรับนักศึึกษา HUSO รหัส 64 
	 	 	 นักศิึกษาคณะมนุษย์ศิาสตริ์และสังคมศิาสตริ์	มหาวิิทย์าลัย์ขอนแก่น	ริหัส	64	

	 	 	 ต�องเข�าริ่วิมกลุ่มทุกคน	เพ่�อใช่�เปั็นช่่องทางในการิสื�อสาริริะหวิ่างคณะกับนักศิึกษา	

	 	 	 ค�นหาคำาวิ่า	HUSO รหัส 64 คืณะมนุษยศึาสติร์และสังคืมศึาสติร์	หริือ	สแกน

 4 กลุ่มสำาหรับนักศึึกษา
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